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BEVEZETES

„A hatarok osszekotnek es nem 
elvalasztanak, atjarhatoak es 
megis biztonsagosak.”1

Az orszaghatarok kialakulasaval egyutt felmerult azok atjarhatosaganak igenye is. 

A hatarok atlepesenek szabalyozott keretek kozott torteno megvalosftasara hivatott 

tevekenyseg az ellenorzes volt es maradt a mai napig. Az ellenorzes soha sem 

oncelu, hanem az allam kinyilatkoztatott politikai es gazdasagi celjait szolgalja. Az 

allamhataron atlepo szemelyeket, szalHtmanyokat minden allam sajat biztonsagi es 

gazdasagi erdekeinek megfeleloen ellenorizheti.

Magyarorszag szamara 2007. december 21-en jott el az a pillanat, amely idopont 

merfoldkovet jelentett a hatarellenorzesben, ugyanis ekkor lett tobb kelet-kozep- 

europai orszaggal a schengeni terseg teljes jogu tagja, es szarazfoldi schengeni belso 

hatarain3 megszunt a hatarellenorzes4. A legi hatarellenorzesnel, a belso legi jaratok5 

hatarforgalom-ellenorzesenek megszuntetesere 2008. marcius 31-en kerult sor.

A schengeni belso hatarokon a hatarellenorzes megszunesevel egy olyan 

biztonsagi deficit keletkezett, amely az egyes allamok belso biztonsagat is 

veszelyeztetheti, ezert hatekony, kiegyenl^t6 (kompenzacios) intezkedeseket kell 

foganatos^tani.

A kiegyenl^t6 intezkedesek temakoreben folytatott egyezteto targyalasok 

eredmenyekent az ot alap^t6 tagallam6 1990. junius 19-en ala^rta a Schengeni 

Vegrehajtasi Egyezmenyt (a tovabbiakban: SVE), amely fo szabalykent 

meghatarozza, hogy a belso hatarok szemelyi ellenorzes nelkul barhol atlephetok. Az

1 III. Nemzetkozi Hatarrendeszeti Konferencian resztvevo, 20 orszag hatarrendeszeti kepviseloi altal 
elfogadott CHARTA, Siofokon 1995. majus 2-3.
Forras: Orszagos Rendor-fokapitanysag Rendeszeti Foigazgatosag Hatarrendeszeti Foosztaly, 2011.
2 A Tanacs Hatarozata (2007. december 6.) a schengeni vivmanyok rendelkezeseinek a Cseh 
Koztarsasagban, az Eszt Koztarsasagban, a Lett Koztarsasagban, a Litvan Koztarsasagban, a Magyar 
Koztarsasagban, a Maltai Koztarsasagban, a Lengyel Koztarsasagban, a Szloven Koztarsasagban es a 
Szlovak Koztarsasagban torteno teljes koru alkalmazasarol (2007/801/EK).
Letoltve: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:323:0034:0039:HU:PDF 
2012. 02. 10.
3 Ausztria, Szlovakia, Szlovenia
4 Hatarellenorzes: a hataron vegzett, a hatarforgalom-ellenorzesbol es hatarorizetbol allo tevekenyseg, 
kizarolag a hatar atlepesere iranyulo szandek vagy az atlepes eseten, minden mas oktol fuggetlenul.
5 Olyan, kizarolag a tagallamok teruleterol indulo, illetve oda erkezo legi jarat, amely harmadik orszag 
teruleten nem szakitja meg az utjat.
6 NSZK, Franciaorszag, Belgium, Hollandia, Luxemburg
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SVE ertelmeben a szemelyi ellenorzesnek a belso hatarokon torteno megszuntetese 

nem erinti a kulfoldiek tartozkodasi es bejelentesi kotelezettseget, illetve a szerzodo 

felek jogszabalyai altal meghatarozott, a teljes teruletukre kiterjedo rendeszeti 

hataskoroknek az illetekes szervek utjan valo gyakorlasat, sem pedig a 

jogszabalyokban eloto igazolvanyok es okmanyok birtoklasara, viselesere es 

bemutatasara valo kotelezettseget.

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 tudatosan torekszik a biztonsagi paradoxon es a biztonsagi dilemma 

kikuszobolesere, amely torekvessel egyetertek, de ezzel egyutt ugy gondolom, hogy 

az EU polgarai szamara a legfobb prioritast talan a biztonsag jelenti, amely 

biztonsagot folyamatosan fenyegeti es „ostromolja” tobbek kozott a terrorizmus, a 

szervezett bunozes, a kaMtoszer-kereskedelem, az emberkereskedelem es az illegalis 

migracio is.

Az EU egyik legnagyobb kih^vasa, amellyel kenytelen szembenezni, az illegalis 

migracio. Hiaba az eddig tett merhetetlen erofeszites, hiaba a mar tobb mint husz eve 

megfogalmazott illegalis migracio elleni fellepes. Azok az emberek, akik naprol 

napra eheznek, minden egyes nap az eletben maradasukert „kuzdenek”, akik 

merhetetlen nyomorban elnek, nem adjak fel, es egy jobb elet remenyeben (mely 

jobb elet szamukra „csupan” annyit jelent, hogy minden nap van mit enniuk, es nem 

kell gyermekeik szenvedeset vegignezniuk) „utra kelnek az ismeretlenbe”, amelyrol 

azt hallottak, hogy ott jo elni.

„Az illegalis migracio, az uj unios tagokat, koztuk hazankat is evtizedek ota 

tamadja, csokkeno intenzitassal. Vannak ugyan „hullamvolgyek”, nemely idoszakban 

adddik nyugodtabb pillanat, azonban a jogtalanul bearamlo kulfoldiek szama csak 

nem apad el. Az EurOpai UniOt -  beleertve a klasszikus schengeni ovezet orszagait is

7 Egyezmeny a Benelux Gazdasagi Unio Allamai, a Nemetorszagi Szovetsegi Koztarsasag es a 
Francia Koztarsasag kormanyai kozott a kozos hataraikon torteno ellenorzesek fokozatos 
megszunteteserol 1985. junius 14-en kotott Schengeni Megallapodas Vegrehajtasarol (Schengeni 
Vegrehajtasi Egyezmeny). 1-3.§
Letoltve: http://www.euvonal.hu/kulugy/upload/M_26/rek5/4.pdf, 2012. 02. 10.
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-  tobb iranyu „tamadas” fenyegeti az illegalis migraciO teruleten es ezzel szemben 

igyekszunk megtalalni a lehetosegekhez mert legoptimalisabb ellenlepest. Minden 

orszag, regio, terseg mas-mas veszelynek van kiteve, mashonnan erinti a 

jogellenesen bearamlo kulfoldiek tomege.”H

A Mradasok 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, es velemenyem szerint hosszu tavon is 

megalapozott megallap^taskent tekinthetunk Gorbe Attilane Zan Krisztina doktori 

(PhD) ertekezesenek bevezeto gondolataira, amely szerint „Migracio volt, van es 

lesz. A XXI. szazadban az egyik legmarkansabb globalizacios tenyezo a migracio, 

amely egyszerre gazdasagi-tarsadalmi-szocialis-etnikai-vallasi stb. problemakat 

kivaltd, osszetett jelenseg, a nemzeti-regionalis biztonsagot fenyegeto tenyezo, de 

forrasa lehet a jolet fenntartasanak, a nepesseg szinten tartasanak, a statisztikak 

javitasanak, humanitarius megoldasnak. Osszegezve: nehezen kezelheto, de 

kezelendo kategoria.”9

Magyarorszag a schengeni kulso hatarain vegzett hatarorizettel es hatarforgalom- 

ellenorzessel, valamint a belso hatarokon megszuntetett hatarellenorzes miatt 

keletkezo biztonsagi deficit kiegyenHto (kompenzacios) intezkedeseivel - kozottuk a 

melysegi ellenorzessel10 - mar nem csak sajat biztonsagat hivatott garantalni, hanem 

a teljes schengeni terseget is.

„A hatarellenorzes vegrehajtasa nem csupan azoknak a tagallamoknak az erdeke, 

amelyek kulso hatarainal azt elvegzik, hanem valamennyi olyan tagallame, amely 

belso hatarain megszuntette a hatarellenorzest. A hatarellenorzesnek elo kell 

segitenie az illegalis bevandorlas es az emberkereskedelem elleni kuzdelmet, es meg

8 Vajlok Laszlo: „A gyarmatok bosszuja”- Europaba iranyulo afrikai illegalis migracio. Kutatasi 
anyag, Budapest 2006., - p. 3.
Forras: Orszagos Rendor-fokapitanysag Rendeszeti Foigazgatosag Hatarrendeszeti Foosztaly, 2011.
9 Gorbe Attilane Zan Krisztina: A magyarorszagi migracio helyzete, kezelesenek feltetelei es 
lehetosegei. Doktori (PhD) ertekezes, ZMNE Budapest 2010., - p. 4.
10 A rendorseg szolgalati szabalyzatarol szolo 30/2011. (IX.21.) BM rendelet 65.§
A rendor -  onalloan vagy mas hatosagokkal egyuttmukodve -  az orszag teruleten jogellenesen 
tartozkodo szemelyek felderitese celjabol a kulso hataron levo hatarteruleten kivul melysegi 
ellenorzest vegez. A melysegi ellenorzes nem iranyulhat a hatarforgalom ellenorzesere.
Letoltve: http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140153.609626, 2012. 06. 14.
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kell eloznie a tagallamok belso biztonsagat, kozrendjet, kozegeszsegugyet es 

nemzetkozi kapcsolataitfenyegeto veszelyeket.”11

Magyarorszag a schengeni rendszerben jelentos, 1100 kilometer szarazfoldi kulso 

hatarszakasszal rendelkezik, amely a kelet-nyugati es a delkelet-eszaknyugati iranyu 

illegalis migracio utvonalaban helyezkedik el. A hatarszakasz foldrajzi

elhelyezkedese meghatarozza a hatarellenorzesi rendszer konkret felelosseget, illetve
12az orszag szerepvallalasanak iranyait es kereteit az illegalis migracioban.

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 

biztos^tasahoz elengedhetetlen, hogy mind az EU, mind a harmadik orszagok 

allampolgarainak szemelyazonossaga ketseget kizaroan megallap^that6 legyen. A 

schengeni teruleten beluli szabad mozgas es tartozkodas tersege egy uj tipusu 

kih^vasokkal 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 tartja a szemelyisegi jogait. Ezt tekintem tudomanyos problemanak.

A TEMAVALASZTAS INDOKLASA

Ertekezesem megirasanal az a cel vezerelt, hogy olyan, napjainkban idoszeru 

kerdessel foglalkozzam, amely egyreszt hatassal van az igazoltatas es a 

hatarforgalom-ellenorzes gyakorlati vegrehajtasara, masreszt pedig elore lathatoan

11 Az Europai Parlament es Tanacs 2006. marcius 15-i 562/2006/EK Rendelete a szemelyek 
hataratlepesre iranyado szabalyok kozossegi kodexenek (Schengeni hatar-ellenorzesi kodex) 
letrehozasarol L105/1. Preambulum (6) bekezdes
Let6ltve:http://eur-x.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:105:0001:0032:HU:PDF, 
2012. 05. 15.
12 Ritecz Gyorgy: A magyar Hatarorseg szerepe az europai biztonsagban. Pecsi Hataror Tudomanyos 
Kozlemenyek III., Pecs 2004., HU ISSN 1589-1674
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modosftasokat fog eredmenyezni az ellenorzesi technologiaban is. Ezen 

megkozeHtesbol kezdtem el 2005-ben a biometrian alapulo rendeszeti celu 

szemelyazonosftas kutatasat. A kutatasi tevekenysegem elorehaladtaval azzal a 

tennyel kellett szembesulnom, hogy nagyon sok frasos mu keletkezett magarol a 

biometriarol, mint a szemelyazonossag megallapftasahoz felhasznalhato eljarasrol, 

am ezek az eljarasok - a kriminalisztikai azonosMs mellett - alapvetoen a polgari 

eletben alkalmazhato belepteto, nyilvantarto rendszerek oldalarol kozeHtettek meg a 

kerdest. Olyan hazai tudomanyos publikaciokat, amelyek a biometrikus adatok 

alapjan torteno rendeszeti celu szemelyazonosftassal foglalkoztak volna, nem 

talaltam.
13Temakutatasom kezdeten mar hatalyos volt a Tanacs 2252/2004/EK Rendelete , 

amely a tagallamok altal kialHtott utlevelek es uti okmanyok biztonsagi jellemzoire 

es a biometrikus adatokra vonatkozo elofrasokat tartalmazza. A Rendelet a „kemeny” 

jog elvet alkalmazva konkret hataridokkel es pontos adattartalommal hatarozza meg 

az utlevelek formai es tartalmi kovetelmenyeit. A szabalyozas az uti okmanyok 

egysegesftese teren nagy attorest jelentett, hiszen az uti okmanyok egysegesftesenek 

a jogszabalyi hatteret mar 1981-ben kialakftottak. Az Amerikai Egyesult Allamokat 

ert 2001. szeptember 11-i terrortamadasok okainak elemzese ravilagftott arra a 

tenyre, hogy a „forgalomban levo” okmanyokat relative konnyu hamisftani.

Mindezek hatasara az Amerikai Egyesult Allamokban torvenyileg szabalyoztak, 

hogy 2004 juliusatol csak azon orszagok allampolgarai utazhatnak be 

vizummentesen, amely orszagok bevezetik az elektronikus adattarolasu es 

biometrikus adatokat is tartalmazo utlevelet.

A megszoritas alol az EU tagallamai sem kivetelek, ^gy a megadott hataridore 

szuksegesse valt az uj utlevelek kifejlesztese.

Ez volt az egyik alapveto kivalto oka a Rendelet megalkotasanak es 

elfogadasanak is. Az uti okmanyokban a biometrikus azonosftokat annak erdekeben 

kell rogzfteni, hogy az utlevel, valamint az uti okmany es annak valodi birtokosa 

kozott megMzhatoan bizonyfthato kapcsolat jojjon letre.

A Rendelet kotelezettsegebol adodoan Magyarorszag - a tobbi EU tagallamhoz 

hasonloan - 2006. augusztus 29-tol alHt ki arckepet tartalmazo utlevelet (elso

13 A Tanacs 2252/2004/EK Rendelete (2004. december 13) a tagallamok altal kiallitott utlevelek es uti 
okmanyok biztonsagi jellemzoire es biometrikus elemeire vonatkozo eloirasokrol L 385/1.
Letoltve: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:385:0001:0006:HU:PDF 
2012. 06. 20.
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generacios e-utlevel). A 2009. junius 28-tol kialHtasra kerulo utlevelek mar 

tartalmazzak a tulajdonos ujjnyomat adatait is (masodik generacios e-utlevel).

A biometrikus adatok biztonsagnovelo hatasa akkor ervenyesul, ha az ellenorzesre 

jogosult hatosagok kepesek ezen adatok okmanyokbol torteno kiolvasasara, 

ertekelesere es osszehasonHtasara. A Rendelet az okmanyok kialHtasanak hataridejet 

allapftja meg, viszont a biometrikus adatok alapjan torteno ellenorzes 

megkezdesenek idopontjara vonatkozoan nincs kotelezo ervenyu hatarido. Jelenleg 

minden tagallam sajat belatasa szerint donti el, hogy mely idoponttol alkalmazza a 

biometrikus adatok alapjan torteno szemelyazonosftast.

KUTATASI CELOK

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

rendszerezo, adekvat es alternativ megoldasi javaslatokat is tartalmazo ertekezest 

keszftsek, amely tudomanyos alapot szolgaltathat az altalam erintett teruletek tovabbi 

elemzesehez es kutatasahoz is.

A biometrikus adatok alkalmazasa a szemelyazonosfto es jogosultsagot igazolo 

okmanyoknal strategiai kerdes a biztonsag garantalasa szempontjabol, ^gy ebbol 

adodoan a kutatasi celjaimat ehhez igazftottan 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 azonosMs lehetosege es gyakorlati 

megvalosulasa/megvalosftasa kozotti viszonyrendszer ok-okozati 

osszefuggeseinek globalis kornyezetben torteno vizsgalatat, valamint annak 

bizonyftasat, hogy a biometrikus adatok alkalmazasa biztonsagi kerdes, 

amely hatassal van a schengeni terseg belso biztonsagara is.

2. Altalanos celkent, megkulonboztetett figyelmet fordftottam a szabadsag, a 

biztonsag es a jog tersegenek megteremteset celzo szerzodesek, programok 

attekintesere abbol az aspektusbol, hogy a biometrikus azonosftok hogyan, 

milyen cellal jelentek meg azokban es milyen gyakorlati ervenyesulessel 

Mrnak.

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
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szemelyazonosfto es jogosultsagot igazolo okmanyok (mint peldaul: utlevel, 

v^zum, tartozkodasi engedely) tartalmi elemeiben, hogyan epulnek be azokba 

a biometrikus azonosftok.

4. Sajatos celom volt annak bizonyftasa, hogy a szemelyazonosftas rendeszeti 

celu, hagyomanyos modon, anatomia jegyek alapjan torteno vegrehajtasat 

befolyasolo szubjektiv tenyezok negativ hatasai csokkenthetoek a 

biometrikus jegyek alapjan torteno szemelyazonosftasi eljarasok reven.

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

projektek es vizsgalatok feldolgozasaval es elemzesevel ravilagftsak 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.

ERTEKEZESEM HIPOTEZISEI

1) Megftelesem szerint a biometrikus adatok alkalmazasi igenyenek 

megjelenese a szemelyazonosftasban szorosan osszefugg a szabadsag, a 

biztonsag es a jog egyensulyanak megteremtesevel, amely egyensulyt a 

szabadsag, a biztonsag es a jog tersegenek megteremteset celzo 

szerzodesek es programok hivatottak biztosftani, de az eddig meghozott 

intezkedesek meg csak reszben kepesek garantalni a biztonsagi szint 

novekedeset.

2) A tagallamok altal kialHtott utlevelek es uti okmanyok biztonsagi 

jellemzoire es a biometrikus adatokra vonatkozo eloftasokrol szolo 

2252/2004/EK Rendelet hozzajarult az okmanyok tartalmi elemeinek 

egysegesftesehez, es kovetendo peldakent szolgal mas jogosultsagot 

igazolo okmanyok biometrikus azonosfto adatokkal torteno ellatasahoz. A 

biometrikus adatok okmanyokban torteno rogzftese onmagaban meg nem 

tudja megszuntetni a biztonsagi deficitet a hagyomanyos, anatomiai 

jegyek alapjan torteno azonosftashoz viszonyftva.
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3) A rendori igazoltatas es a hatarforgalom ellenorzese soran a 

szemelyazonosftas azonos tartalommal Mr, es az „azonos” vagy „nem 

azonos” dontes meghozatalaban az anatomiai jegyek alapjan torteno 

szemelyazonosftas nem tekintheto megfeleloen biztonsagosnak. A negativ 

szubjektiv tenyezok kizarasa a szemelyazonosftasbol biztonsagnovelo 

hatast eredmenyez.

4) Magyarorszagon a biometrikus adatok ellenorzese a rendori intezkedesek 

soran a hagyomanyos, anatomiai jegyek alapjan torteno azonosftast 

kiegeszfti, es nem helyettesfti. A biztonsagi nyereseg a hagyomanyos 

eljarasok es a biometrikus adatok ellenorzesi lehetosegeinek 

kombinaciojabol adodik. A biometrikus adatokkal ellatott okmanyok 

helyszmi ellenorzese soran, gyanuok eseten, lehetoseg van a biometrikus 

adatok alapjan torteno azonosMs vegrehajtasara.

5) A kotelezo ervenyu okmanykiall^tasi 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 ford^tott anyagi befektetes 

jelenleg meg nincs aranyban es osszhangban a biztonsag novelesenek 

szintjevel.

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. EmHthetoek tobbek kozott a termeszettudomanyokon 

belul a biologiai tudomanyok, vagy eppen a muszaki tudomanyokhoz tartozo 

informatikai tudomanyok is. Fontosnak tartottam az interdiszciplinaritas elvenek 

megfelelo megk6zel^test es feldolgozast.

Kutatomunkam soran arra torekedtem, hogy a valasztott temat mind elmeleti 

osszefuggeseiben, mind a gyakorlati megvalosftasra/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.
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Az elmeleti kerdeseket a kotelezo ervenyu jogi normakbol kiindulva kozeHtettem 

meg, figyelemmel a gyakorlati megvalosftas lehetosegere, ^gy kiemelt figyelmet 

fordftottam az EU bel- es igazsagugyi egyuttmukodesenek rendjet kozvetlenul 

szabalyozo, illetve ahhoz kozvetve kapcsolodo dokumentumok elemzesere, majd e 

modszerrel osszhangban az elmelet es a gyakorlat osszehasonHtasara.

A forrasanyagok feldolgozasa soran az anaHzis es a szintezis modszereinek 

alkalmazasat kovetoen az indukcio es a dedukcio segftsegevel igyekeztem az 

altalanos torvenyszerusegektol eljutni az altalanosan elfogadhato kovetkeztetesek 

megfogalmazasaig. A kutatas objektivitasanak biztosftasa erdekeben eltem az 

absztrakcio nyujtotta lehetosegekkel is.

Az egyes szemelyazonosftasi eljarasok elemzeseinel alkalmaztam az 

osszehasonHtast es a matematikai modszereket is.

A dokumentumelemzeseket minden esetben csak a kutatasi temamhoz 

kapcsolodoan igyekeztem vegrehajtani. Tettem ezt azert, mert nem csak egy 

osszesfto, osszefoglalo vagy rendszerezo ertekezes megftasa vezerelt, hanem ok- 

okozati osszefuggeseket is tartalmazo, a temahoz szorosan kapcsolodo mu 

elkeszftese.

Kiemelt figyelmet fordftottam a gyakorlati tapasztalatok osszegyujtesere, 

elemzesere, kovetkeztetesek levonasara es javaslatok megfogalmazasara.

Konzultaciot folytattam a temaban jartas szakemberekkel, illetve gyakorlati 

tapasztalataimat is hasznosftottam es beepftettem az ertekezesbe.

Az ertekezes - az EU szabadsag, biztonsag es jog tersegenek megvalosulasan 

belul - kiemelten a biztonsag kerdeskorevel foglalkozik a biometrikus adatok alapjan 

vegrehajthato szemelyazonosftas oldalarol, ahol mar kotelezo ervenyu, alkalmazando 

eljarasok vannak, ezert az Europaban alkalmazott azonosMsi eljarasokat vettem 

alapul.

A tema szerteagazosaga es az ertekezes terjedelmi korlataira tekintettel az 

ertekezes nem tartalmazza a biometrikus azonosMs technologiai, informatikai 

kovetelmenyrendszeret, illetve az ujjnyomat tarolas muszaki parametereit.

Az ertekezesben felhasznalt szakirodalmat konkret hivatkozasokkal, valamint a 

felhasznalt szakirodalmi jegyzekben tuntettem fel, amit az ”MSZ IS0690" 

szabalyzas szerint keszftettem.

Kutatasomat 2013. majus 1-jen zartam le, Igy az azt koveto jogszabalyi 

valtozasokat es tudomanyos anyagokat az ertekezes nem tartalmazza.
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1. A BIOMETRIA MEGJELENESE A SZABADSAG, A 
b iz t o n s Ag  Es a  j o g  s z o l g Al a t Ab a n

A biometriara vonatkozoan szamos meghatarozas letezik, amelyek tartalmilag 

szinte azonosnak mondhatoak:

- A biometria [gor.] biostatisztika, az elolenyek, azok testreszei, valamint 

eletfolyamataik kvantitativ vizsgalata, illetve statisztikai osszehasonlMsa, 

tudomanyos feldolgozasa.14

- A biometria a szemely merheto fizikai es biologiai jegyei alapjan torteno 

azonosMs.15

- A biometria (okori gorog: bios = "elet", metron = "intezkedes") az embernek 

egy vagy tobb egyedi fizikai vagy viselkedesi jellemzojenek meresen alapulo 

azonosMsa. A biometrikus adatok alkalmazasa automatizalt modszerek reven 

a szemelyazonossag megallapMsahoz, a merheto elettani (fizikai) es 

magatartasbeli (viselkedesi) jegyek alapjan, mint peldaul az ujjnyomat vagy a 

hang.16

- Biometrikus azonosMs a szemelyazonosMs egyik fajtaja, az ember 

egyenenkent eltero, merheto biologiai jegyein, elettani vagy viselkedesi
17jellemzoin (biometria) alapulo azonos^tasi eljaras.

A fogalommeghatarozasok osszegzese alapjan, velemenyem szerint a biometria 

legjobban ugy fogalmazhato meg, mint merheto testi, illetve viselkedesbeli 

jellemvonasok, amelyek merese alkalmas arra, hogy egy szemely azonossagat 

ellenorizni lehessen. Ebbol kovetkezik, hogy a biometria az ember valamilyen olyan 

jellemzojet, adottsagat hasznalja fel azonosMsra, amely szemelyenkent egyedi, 

ugyanakkor elektronikus uton is jol feldolgozhato. A biometrikus azonos^tas soran 

ezekkel az emberi jellemzokkel tortenik a szemely azonosMsa.

14 Egyetemes Lexikon. Nova kiado 1994., ISBN 963 8185 872, - p. 123.
15 Biometrics at the Frontiers: Assessing the Impact on Society For the European Parliament 
Committee on Citizens’ Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs (LIBE), February 2005., 
EUR 21585 EN, - p. 31.
16 BIOPASS Study on Automated Biometrics Border Crossing Systems for Registered Passenger at 
Four European Airpors, FRONTEX Libertas Securitas Justitia, Warsaw, August 2007., - p. 9.
17 Bunyitai Akos: A ma es a holnap belepteto rendszereinek automatikus szemelyazonosito eljarasai 
biztonsagtechniai szempontbol. Hadmemok VI. evfolyam 1. szam, - p. 23.
Letoltve: http://hadmernok.hu/2011_1_bunyitai.pdf, 2012. 06. 29.
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1.1. A SZABADSAG, A BIZTONSAG ES A JOG TERSEGE

A szabadsag, a biztonsag es a jog olyan ertekek, amelyek szerves reszet kepezik 

az europai tarsadalmi modellnek es meghatarozo elemei az europai integracionak. A 

szabadsag, a biztonsag es a jog tersegenek egy olyan egyseges teruletnek kell lennie, 

ahol alapveto ertekkent ervenyesulnek az Alapjogi Chartaban foglalt emberi jogok, 

es az emberi meltosagot es mas jogokat is a tisztelet ovezi. A szabadsagjogoknak a

gyakorlasat es a polgarok szemelyisegi jogait a nemzeti hatarokon tul is biztosftani
18kell, elsosorban a szemelyisegi adatok vedelme utjan.

Az orszagok es allamok kozotti szabad mozgas gyakorlati megvalosulasanak 

testet oltese Europa teruleten mar az 1950-es evekre visszavezetheto, amikor 1954. 

marcius 22-en az Eszaki Tanacs tagallamai19 egyseges munkaeropiacot hoztak letre, 

illetve az egyseges Eszaki Utlevel Unio reven megszuntettek a kozos hataraikon a 

hatarellenorzest, vagyis nem folytattak sem hatarorizeti, sem hatarforgalom- 

ellenorzesi tevekenyseget.

A Benelux allamok, valamint Franciaorszag, Olaszorszag es a Nemet Szovetsegi 

Koztarsasag 1957. marcius 25-en a Romai Szerzodes ala^rasaval letrehoztak az 

Europai Gazdasagi Kozosseget. A szerzodo felek alapveto celja az volt, hogy 

megteremtsek az alapjait egy kozos piac letrehozasanak, ahol kolcsonosen biztositjak

a szemelyek, az aruk, a szolgaltatasok es a toke szabad mozgasat. A kozos piac
20megalakitasanak elso lepese az 1958-ban letrehozott Benelux Gazdasagi Unio volt, 

amely alapjan - az Eszaki Utlevel Uniohoz hasonloan - 1960-ban szinten 

megszuntettek kozos hataraikon a hatarellenorzest. Ehhez a kezdemenyezeshez 

azonban hosszu idon keresztul nem csatlakozott az Europai Gazdasagi Kozosseg 

masik harom tagallama. Az eltero allaspontok kozeledesere/kozeHtesere tobb 

kezdemenyezes is tortent, de a legjelentosebbnek az Europai Tanacs 1984. juniusi 

csucstalalkozoja tekintheto, ahol nyilatkozatban r6gz^tettek a szabad mozgas 

lehetoseget is.

„Az Eurdpai Tanacs a Fontainebleau-i Nyilatkozatban megfogalmazta az utas- es 

aruforgalom hatarellenorzesenek es vamellenorzesenek eltorleset a belso hatarokon. 

Ugyanakkor az Eurdpai Tanacs egy ad hoc bizottsagot hozott letre a „Polgarok

18 Jaroslav Rapcan - Michaela Rapcanova: Az Europai Unio allampolgarsaga es a szabadsag, 
biztonsag es jog tersegenek osszefuggesei. Pecsi Hataror Tudomanyos Kozlemenyek XI., Pecs 2010., 
HU ISSN 1589-1674
19 Dania, Norvegia, Svedorszag, Finnorszag, Izland
20 Belgium, Luxemburg, Hollandia
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Eurdpaja” nevvel (Adonino-bizottsag). Ez a bizottsag egyreszt egy utlevelunid 

lehetoseget vizsgalta meg, amelynek celja az volt, hogy az EK-utlevelek birtokosai 

szabadon mozoghassanak, egeszen a belso hataron torteno szemelyellenorzes

fokozatos megszunteteseig. Masreszt felterkepezte azt, hogy a tagallamok
21polgarainak kozossegi polgarkent milyen jogokat lehetne biztositani.”

A Nemet Szovetsegi Koztarsasag es Franciaorszag az 1984. julius 13-an almrt 

Saarbruckeni Egyezmenyben megallapodtak abban, hogy kozos hatarukon 

fokozatosan felszamoljak az ellenorzest. Valojaban ez az idopont a schengeni terseg 

kialakulasanak kezdete. Meg ebben az evben jeleztek csatlakozasi szandekukat a 

Benelux allamok is az Egyezmenyhez.

Az ot allam kepviseloje 1985. junius 14-en Luxemburgban, Schengen varosaban 

almrta a kozos hataraikon torteno ellenorzesek fokozatos megszunteteserol szolo 

Schengeni Megallapodast, amely elvi szinten r6gz^tette a kozos hatarokon torteno 

ellenorzesek fokozatos megszuntetese erdekeben bevezetendo rovid, illetve hosszu 

tavu celkituzeseket es intezkedeseket.

A Megallapodas keret jellegu volt, amely rovid es hosszu tavu intezkedeseket 

tartalmazott. Rovid tavu intezkedeskent hatarozta meg a szerzodo allamok kozos 

hatarain alkalmazando ellenorzes konnyiteset, amelyet 1985. junius 25-tol 

kezdodoen fokozatosan vezettek be. A hosszabb tavu, kiegyenl^t6 intezkedesek az 

ugynevezett kompenzacios intezkedesek voltak, amelyek lehetove tettek, hogy a 

belso hatarokon a hatarellenorzes teljes mertekben megszuntetheto legyen. „A 

kiegyenlito (kompenzacids) intezkedesek lenyege, hogy a szemelyforgalomban az 

ellenorzest a kozos hatarokon teljesen megszuntetik, es a kulso hatarokra telepitik at. 

Ennek erdekeben elozetesen osszehangoljak a tilalmakra es a szigoritasokra 

vonatkozd jogszabalyokat -  kulonosen a kabitdszerek, fegyverek, es 

robbandanyagok, a szallodai bejelentesek tekinteteben -  es megakadalyozzak az 

olyan allamok polgarainak jogellenes bevandorlasat, amelyek nem tagjai az Eurdpai 

Kozossegeknek.”22

A Megallapodas csak a celokat fogalmazta meg, Igy a reszletes szabalyokat az 

1990. junius19-en almrt es 1995-ben hatalyba lepett SVE tartalmazta.

21 Fejes Zsuzsanna - Sallai Janos - Soos Edit - Toth Judit (szerk.) - Vajlok Laszlo: Schengenre 
hangolva. Europai Muhelytanulmanyok 2007. 113. szam., - p. 4.
22 Szabo Jozsef: Az Europai Ideatol a Schengeni Egyezmenyen at, Magyarorszag teljes jogu 
Schengeni csatlakozasaig vezeto ut - benne hazank hatarrendeszeti szerepvallalasa. Hatarrendeszeti 
Tanulmanyok V. Evfolyam 1. szam, 2008/1, Budapest 2008., ISSN: 1786-2345, - p. 25.
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1.1.1. BEL- ES IGAZSAGUGYI EGYUTTMUKODES

Az EU-t letrehozo Maastrichti Szerzodes 1993. november 1-jen lepett hatalyba 

(1992. februar 7-en fogadtak el), amely kiemelt feladatkent kezelte a bel- es 

igazsagugyi egyuttmukodest. A szerzodes felepfteset tekintve harom pillert 

hatarozott meg, melyek kozul a harmadik piller az, amely a tagallamok kozotti bel- 

es igazsagugyi egyuttmukodes kerdeseinek osszehangolasat hivatott garantalni, de 

gyakorlati megvalosulasa kevesbe volt hatekony.

A hatekonysag fokozasanak erdekeben szuksegesse valt a harmadik piller atfogo 

reformja, amelyre az 1997. oktober 2-an elfogadott es 1999. majus 1-jen hatalyba 

lepett Amszterdami Szerzodes valt hivatotta. Hatalybalepesetol szam^tott ot even 

belul kozponti celkituzeskent hatarozta meg ,,a szabadsag, a biztonsag es a jog  

tersegenek” megteremteset, amely kozvetlenul kihat az unios allampolgarok 

mindennapi eletere. Az Amszterdami Szerzodes tobbek kozott beemelte a Schengeni 

Egyezmenyek joganyagait is az EU keretei koze. M^g a Maastrichti Szerzodes egyutt 

kezelte a bel- es igazsagugyi politikat, addig az Amszterdami Szerzodes reszben az 

elso, reszben a harmadik pillerben kezelte azokat, es hataskori szempontbol az elso 

piller ala tartozo politikak a megosztott hataskoru politikak koze tartoztak, mivel 

tobbek kozott a kozrend es a kozbiztonsag fenntartasa tovabbra is tagallami 

hataskorben maradt.

Az 1999. oktober 15-16-an Tampereben megtartott Europai Tanacs ulesen az 

Amszterdami Szerzodesben r6gz^tett celkituzesek vegrehajtasa erdekeben egy 2004- 

ig szolo, oteves jogalkotasi programot fogadtak el, amely konkret hataridokhoz 

kototten tartalmazta a vegrehajtando feladatokat.

A tamperei kovetkeztetesek a szabadsag, a biztonsag es a jog tersegenek 

megteremtese erdekeben resz-politikai celokat fogalmaztak meg, amelyek az alabbi 

teruleteket erintik:

- a szemelyek szabad mozgasa;

- a vizum;

- az EU kulso hatarai;

- a schengeni terseg;

- a bevandorlas;

- a menekultugy;

- az igazsagugyi egyuttmukodes polgari ugyekben;
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- az EU-allampolgarsag;

- alapveto jogok;

- a rasszizmus es idegengyulolet;

- a rendori es vamegyuttmukodes;

- a bunmegelozes;

- a szervezett bunozes elleni kozdelem;

- a kulkapcsolatok;
23- az EU-bovftes a bel- es igazsagugyi egyuttmukodes szempontjabol. 

Velemenyem szerint a tamperei csucs merfoldkonek tekintheto abbol a

szempontbol is, hogy gyakorlatilag itt kerult eloszor definialasra, hogy a szabadsag, a 

biztonsag es a jog tersegenek megteremtese milyen teruleteken Mvan
24intezkedeseket. A resz-politikai celok vizsgalatabol megallapfthato, hogy reszben a 

kulso hatarok ellenorzesevel es az okmanybiztonsag novelesevel ^ z u m  is) 

biztosfthato a schengeni tersegen beluli szabad mozgas lehetosege.

Az Europa Tanacs 2001. december 15-i laekeni ulesen mintegy felidos merleget 

vont a tamperei jogalkotasi programrol, es megallap^totta, hogy az elorelepes 

jelentosen elmarad a kituzott celoktol, amely a kozossegi akarat hianyara is 

visszavezetheto. Tovabbra is dominalnak a nemzeti erdekek, es a kozossegi 

celkituzesek megvalOs^tasa masodlagos szerepet kap.

A bel- es igazsagugyi egyuttmukodes teren 1993-tol, a Maastrichti Szerzodes 

hatalybalepesetol meglevo kozos tenni akaras hianya miatti lemaradasban jelentos 

elorelepest eredmenyezett a 2001. szeptember 11-en az Amerikai Egyesult 

Allamokat ert terrorcselekmeny sorozat. A tagallamok reszerol megnott a cselekvesi 

keszseg azirant, hogy kozosen lepjenek fel a hasonlo esemenyek megelozese 

erdekeben, es valoban kepessegnovelo hatast erjenek el a nemzetkozi osszefogas 

teruleten. A megfelelo egyuttmukodes hianya azonban meg 2004-ben is valos 

kockazati tenyezo volt, amit az oteves program ertekelese is negativ kritikakent 

eml t̂.

„A Tampere dta elert eredmenyek merlegenek az elemzese, valamint a kovetkezo 

idoszak prioritasaira vonatkozd elso elkepzelesek azt mutatjak, hogy az Unid kulso

23 Toth Arpadne dr. Masika Edit: A szabadsag, biztonsag, jog europai tersegenek reformja az europai 
alkotmanyozas tukreben. Europai Muhelytanulmanyok 2004., Miniszterelnoki Hivatal, ISSN 
17861306, ISBN 963 9284 90 4, - p. 7.
24 Sem a Maastrichti Szerzodes, sem az Amszterdami Szerzodes nem definialta, hogy mit is kell 
konkretan erteni a szabadsag, a biztonsag es a jog tersegenek megteremtesen.
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fellepeseben nagyobb hangsulyt kell kapniuk a jovoben a bel- es igazsagugyi 

vonatkozasoknak, valamint jobban ossze kell hangolni az Unid kozos kulso 

fellepeset. ”25

Megftelesem szerint a Tamperei Program hatekonyan jarult hozza a 

hatarellenorzes harmonizaciojanak elokeszftesehez, hiszen elsokent definialta a 

beavatkozasi teruleteket.

1.1.2. A HAGAI PROGRAM, MINT A BIOMETRIKUS 
SZEMELYAZONOS^AS MERFQLDKQVE

A Tamperei Program folytatasakent az Europai Tanacs 2004. november 5-i ulesen 

elfogadta a Hagai Programot26, amely az ugynevezett masodik cselekvesi 

programkent hivatott kifejezesre juttatni a szabadsag, a biztonsag es a jog 

ervenyesulesenek erosfteset es a polgarok alapveto erdekeit es igenyeit szolgalta. A 

Hagai Program a 2004-2009. kozotti idointervallumra hatarozta meg a kituzott cel 

megvalositasahoz kovetendo lepeseket. Mind a harom reszteruletre konkret 

iranymutatasokat adott.

Ez volt az elso olyan program, amely a kozossegi fellepesek soran szamolt a 

biometrikus szemelyazonositas lehetosegevel es alkalmazasaval. Tette ezt oly 

modon, hogy a kulonbozo azonosftasi eljarasok egyseges alkalmazasat is igyekezett a
27szemelyazonos^tas „szolgalataba” all^tani, mint a Schengeni Informacios Rendszert

28(a tovabbiakban: SIS II), a Vizuminformacios Rendszert (VIS) es az Eurodac
29Rendszert . Mind a harom rendszerben kulonbozo cellal kerulnek rogzitesre 

ujjnyomatok, kozos ismervuk azonban, hogy mindharom esetben a 

szemelyazonossag ketseget kizaro megallap^tasat szolgaljak.

25 A Bizottsag kozlemenye az Europai Tanacsnak es a Parlamentnek, A szabadsag, biztonsag es 
igazsagossag ovezete: a tamperei program merlege es az uj iranymutatasok, Brusszel, 
2.6.2004,C0M(2004)401 vegleges
26 Hagai Program: A szabadsag, a biztonsag es a jog ervenyesulesenek erositese az Europai Unioban 
(2005/C 53/01)
27 Az Europai Parlament es Tanacs 1987/2006/EK Rendelete (2006. december 20.) a Schengeni 
Informacios Rendszer masodik generaciojanak (SISII) letrehozasarol, mukodteteserol es hasznalatarol 
Letoltve: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=0J:L:2006:381:0004:0023:HU:PDF 
2012. 06. 10.
28 A Tanacs Hatarozata (2004. junius 8.) a Vizuminformacios Rendszer letrehozasarol (VIS) 
(2004/512/EK). 2012. 04. 10.
Letoltve: http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004D0512:HU: HTML,
29 A Tanacs 2725/2000/EK Rendelete (2000. december 11.) a dublini egyezmeny hatekony 
alkalmazasa erdekeben az ujjnyomatok osszehasonlitasara iranyulo „Eurodac” letrehozasarol, L316/L
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Az Europai Tanacs a tagallamokat is felkerte arra, hogy a biometrikus 

azonosftokat a leheto legrovidebb idon belul integraljak az uti okmanyokba,
30v^zumokba es tartozkodasi engedelyekbe, illetve az informacios rendszerekbe is.

Ez a felkeres fordulopontnak tekintheto a tagallamok altal kialHtott okmanyok 

formai es tartalmi kovetelmenyeinek egysegesfteseben, valamint a gyakorlati 

megvalosftasban is. A Tanacs rovid idon belul rendeletet alkotott a biometrikus
31adatok uti okmanyokban torteno rogzftesere.

32A Hagai Program vegrehajtasara az Europai Tanacs Cselekvesi Tervet fogadott 

el, amely 2006-tol tartotta megvalosfthatonak a biometrikus azonosftok szeles koru 

hasznalatat az uti okmanyokban, a vizumokban, a tartozkodasi engedelyekben, az EU 

allampolgarainak utleveleben es az informacios rendszerekben.

Velemenyem szerint a biometrikus adatok szemelyazonossag megallapftasaban 

betoltott jelentos szerepet tamasztja ala az a teny is, hogy a Hagai Program 

megvalositasa ebbol a szempontbol sikeres volt, amit bizonyit az Europai Bizottsag
332009-ben kiadott kozlemenye is. A Bizottsag megallapitotta, hogy a tagallamok 

2006-ban bevezettek a biometrikus adatokat tartalmazo utleveleket. A jogi keretek 

kialakitasat kovetoen megkezdodott a SIS es a VIS masodik generaciojanak 

kidolgozasa, amelyek fokozottan tamaszkodnak az uj technologiakra, kulonosen a 

biometrikus azonosftasra, es ezzel egyszerre jarulnak hozza a schengeni ovezet 

biztonsaganak novelesehez es az adatvedelmi kovetelmenyek maradektalan 

ervenyesulesehez. A Bizottsag ezen megallapitasaval egyertelmuve tette, hogy a 

biometrikus adatok alkalmazasanak a schengeni ovezetre nezve biztonsagnovelo 

hatasa van.

Azt, hogy a biztonsagnovelo hatast hogyan lehet a kozosseg szempontjabol az 

egyes tagallamok altal vegzett ellenorzesek, szemelyazonositasok soran biztos^tani, 

mindig az alkalmazott ellenorzesi mechanizmusok hatarozzak meg.34

30 Hagai Program: A szabadsag, a biztonsag es a jog ervenyesulesenek erositese az Europai Unioban, 
(2005/C 53/01), 1.7.2. pontja
31 A biometrikus adatok okmanyokban torteno megjeleneset reszletesen a 2. fejezetben ismertetem.
32 A Tanacs es a Bizottsag cselekvesi terve az Europai Unioban a szabadsag, a biztonsag es a jog 
ervenyesulese megerositeserol szolo hagai program vegrehajtasarol (2005/C 198/01)
33 A Bizottsag kozlemenye a Tanacsnak, az Europai Parlamentnek, az Europai Gazdasagi es Szocialis 
Bizottsagnak es a Regiok Bizottsaganak A jog ervenyesulese, a szabadsag es a biztonsag Europaban 
2005 ota: A Hagai Program es Cselekvesi Terv ertekelese, Brusszel, 10.6.2009, C0M(2009) 263 
vegleges
34 A biometrikus adatok gyakorlati alkalmazasat reszletesen az 5. fejezetben ismertetem.
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1.1.3. A STOCKHOLMI PROGRAM - A PO L G A R O ^T SZOLGALQ ES 
VEDO. NYITOTT ES BIZTONSAGOS EURQp A35

A szabadsag, a biztonsag es a jog ervenyesulesen alapulo terseg megteremtesehez a 

tamperei es a hagai programokkal osszhangban meghozott intezkedesek megfelelo 

segftseget nyujtottak. Ezzel osszhangban szukseges, hogy az EU megfeleloen kezelje 

az uj kiMvasokat, ezert a ket program folytatasakent indokolt volt a tovabbi 

menetrend kidolgozasa, amelynek eredmenyekent a 2010-2014-es idointervallumra 

az Europai Tanacs elfogadta a Stockholmi Programot. A Stockholmi Program az 

Europa elott allo kiMvasok atfogo kezelese erdekeben ket teruleten javasolja a 

hatekonysag fokozasat. Az egyik a szakpolitikai teruletek kozotti egyuttmukodes 

erosftese, m^g a masik a partnerorszagokkal folytatott egyuttmukodes fokozasa.

Kiemelt jelentosegunek tekintem a Stockholmi Program azon szellemiseget, amely 

szerint minden jovobeni intezkedesek kozeppontjaba a polgarokat es azon 

szemelyeket kell helyezni, akikert az EU felelos. Ezen ideologiai megk6zel^tes az 

intezkedesek szemelykozpontusagat fejezi ki.

A Stockholmi Program a celkituzesek megvalositasa erekeben hat politikai 

prioritast fogalmaz meg:

- a polgarsag es az alapveto jogok el6remozd^tasa;

- a jog es jogervenyesules Europaj a;

- vedelmet nyujto Europa;

- beutazas Europaba es a globalizacio;

- a felelossegvallalas, a szolidaritas es a partnerseg Europaja migracios es 

menekultugyi kerdesekben;

- Europa szerepe a globalizalt vilagban (kulso dimenzio).

A prioritasok kozul - az ertekezes temajaval osszhangban - fontos kiemelni a 

beutazassal kapcsolatos kovetelmenyek megfogalmazasat. A kulso hatarokon 

folytatott ellenorzeseket ugy kell osszehangolni, integralni es er6s^teni, hogy az 

megkonnyitse a beutazast az uzletemberek, a turistak, a diakok, a tudomanyos 

szakemberek, a munkavallalok, a nemzetkozi vedelmet igenylo szemelyek es mas, az 

EU teruletere jogos erdekbol belepni k^vanO szemelyek reszere ugy, hogy kozben 

garantalja a biztonsag noveleset is.

35 Stockholmi program - A polgarokat szolgalo es vedo, nyitott es biztonsagos Europa (2010/C 
115/01)
Letoltve: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=0J:C:2010:115:0001:0038:hu:PDF 
2012. 03. 10.
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A kettos cel megvalosftasa erdekeben a Stockholmi Program javaslatokat 

fogalmaz meg, amelyek hozzajarulhatnak es biztosfthatjak a gyakorlati 

magvalosulast is. Javaslatok:

- egyseges be- es kilepteto rendszer kialakftasa;

- regisztralt utasprogram kialakftasa;

- elektronikus utazasengedelyezesi rendszer kialakftasa;

- automatizalt hatarellenorzesi rendszer kialakftasa.

Velemenyem szerint a javasolt intezkedesek hatekonyan szolgalhatjak a kituzott 

celok ervenyesuleset, de az automatizalt hatarellenorzesi rendszert indokoltnak es 

celszerunek tartom differencialtan, az adott ellenorzesi technologiahoz igazftottan 

megvalosftani. Nem lehet egyseges rendszert alkalmazni minden hataratkelohely 

tipusnal, mivel az ellenorzes gyakorlati megvalosulasanal lenyeges kulonbsegek 

vannak, peldaul a legi es a kozuti ellenorzesi technologia kozott, amely 

kulonbsegeket maximalisan figyelembe kell venni ahhoz, hogy valoban mukodo 

rendszer szulessen.

1.2. A BIZTONSAG MEGHATAROZASA RENDESZETI 
MEGKOZELITESBOL

Mint minden korszaknak, ^gy a jelenkornak is megvannak a divatos szo- es 

fogalomhasznalatai, amelyek a szuksegesnel es indokoltnal sokkal gyakrabban 

fordulnak elo a mindennapi beszedben, a nyomtatott es elektronikus sajtoban, 

valamint mas tomegkommunikacios Mradasokban. Egyetertek Gazdag Ferenc azon 

megallapftasaval, hogy napjaink egyik divatos fogalma a biztonsag, amellyel 

kapcsolatban talalkozhatunk az elelembiztonsaggal, kozbiztonsaggal, 

ellatasbiztonsaggal, energiabiztonsaggal, informatikai biztonsaggal, adatbiztonsaggal 

es meg hosszasan folytathato a felsorolas.36 Az internetes kereso tobb mint 

negymillio talalatot jelez a biztonsag kifejezesre, ami velemenyem szerint 

egyertelmuen alatamasztja a megallapftast. „A biztonsag szd ma az a varazsige, 

amely nelkul nem letezik az emberiseg. Mindenki biztonsagra vagyik, de a 

biztonsagnak ara van. Salgd Laszld ugy fogalmaz doktori ertekezeseben, hogy a

36 Gazdag Ferenc: Bruce Schneier a biztonsagrol. Biztonsagpolitikai Szemle, Nemzet es Biztonsag, 
2011/2. szam
LetoltveittpV/www.nemzetesbiztonsag.hu/cikkek/gazdag.ferenc-bruce.schneie^a.biztonsagrol.pdf, 
2012. 08. 10.
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biztonsag aru, es mint minden arunak erteke van, penzbe kerul, a piacra kerul, 

koltenunk kell ra, fizetnunk kell erte. Oly annyira ertekes aru lett a biztonsag, hogy 

minden valamire vald biztonsagpolitikai, biztonsagtechnikai szakerto jd l megel 

abbdl, hogy a biztonsag kulonfele szempontu vizsgalatat elvegezve ajanlatokat tesz
37annak megvaldsithatdsagara a tarsadalom legkulonbozobb teruletein.”

A nyolcvanas evek vegeig a szocialista orszagokban a biztonsagpolitika nem 

tartozott a szeleskoruen hasznalt fogalmak koze. Helyette gyakorlatilag a 

katonapolitika kifejezest alkalmaztak, mintegy leszukftve a biztonsag problemakoret 

a katonai kerdesekre. A kilencvenes evek elejere felbomlott a Szovjetunio, majd 

megszunt a Varsoi Szerzodes. Ezen ket tenyezo hatasara egy jelentos atrendezodes 

indult meg az addigi ketpolusu vilagrendben, ahol viszonylag nagy biztonsaggal, 

elore lehetett tudni a varhato fenyegetest. A biztonsag komplex ertelmezese - es vele 

egyutt a biztonsagpolitika fogalma - a rendszervaltas utan nyert igazan 

letjogosultsagot Europa keleti felen is.

Velemenyem szerint a biztonsag nehezen megfogalmazhato es sokfele 

megk6zel^tes alapjan ertelmezheto fogalom. A tema osztrak szakertoje Heinz Gartner 

egy 2005-ben kiadott Irasaban a biztonsag fogalmanak tobb mint szaz kulonfele 

ertelmezeset gyujtotte egybe.
38A biztonsag fogalmat a Magyar Ertelmezo Keziszotar veszelyektol mentes, 

zavartalan allapotkent hatarozza meg.

Ennel sokkal reszletesebb meghatarozast ad a Hadtudomanyi Lexikon, amely 

szerint „a biztonsag egyeneknek, csoportoknak, orszagoknak, szovetsegi 

rendszereknek olyan allapota, helyzete (es annak tudati tukrozodese), amelyben 

kizarhatd vagy megbizhatdan kezelheto az esetlegesen bekovetkezo veszely, illetve
39adottak az ellene vald eredmenyes vedekezes feltetelei”.

Elfogadva azt a megkozeHtest, hogy a biztonsagot komplex modon kell 

ertelmezni, egyetertek Teke Andras azon komplex biztonsagrol alkotott 

megfogalmazasaval, amely szerint „A komplex biztonsagot az „ember-technika- 

kornyezet”, vagy „intezmeny-mukodes-kornyezet” egy rendszerkent torteno 

megkozelitesevel hatarolhatjuk korul. A komplex biztonsag tehat mindazokat a

37 Sandor Vilmos: Biztonsag, Hatarbiztonsag -  Komplexitas, Kompetencia. Pecsi Hataror 
Tudomanyos Kozlemenyek VI., Pecs 2006., HU ISSN 1589-1674, - p. 1.
38 Magyar Ertelmezo Keziszotar. Akademiai Kiado, Budapest 2003.
39 Hadtudomanyi Lexikon I. kotet. Budapest 1995., Magyar Hadtudomanyi Tarsasag, ISBN 963 04 
5227 8, - p. 144.
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kockazatokat fe l kivanja deriteni, figyelembe kivanja venni es az ismeretszintbol 

adddd lehetosegeinek felhasznalasaval meghatarozni (szamszerusiteni), amelyek a 

komplex rendszer osszetevoinek barmelyikebol szarmazhatnak ”40

Allaspontom szerint, koznapi erelemben a biztonsag alapvetoen azt jelenti, hogy 

nem tapasztalhatoak olyan korulmenyek, amelyek hatasara az eletkorulmenyekben 

valtozas bekovetkezesetol kell tartani, vagy ha megis, akkor intezkedesek 

foganatosftasaval az eredeti allapot a leheto legrovidebb idon belul visszaaltithato.

A biztonsag statisztikai adatokkal is merheto, amely nem biztos, hogy 

osszhangban van az adott teruleten elo emberek biztonsagrol alkotott elkepzeleseivel, 

biztonsagerzetevel. A XXI. szazadban a biztonsag meresenek leggyakoribb 

kifejezese az emberek szubjekt^v biztonsagerzete. A biztonsagerzet novelese 

garantalja a szubjektiv biztonsag megteremteset es ezzel egyutt a kozbiztonsag 

fokozasat is. Ebben a megkozetitesben a biztonsag kozeppontjaban maga az ember 

all. A biztonsag az o szemszogebol kerul meg^telesre, azon szempontok alapjan, 

hogy a lakokornyezeteben, munkahelyen, utazasai kozben milyen biztonsagra 

veszelyes cselekmenyekkel (mint peldaul: betoresek az utcajaban, lopasok a faluban, 

rablasok az altala hasznalt tomegkozlekedesi eszkozokon, stb.) talalkozik, vagy 

milyen cselekmenyekrol hall. Az emberek celja az, hogy se kozvetve, se kozvetlen 

modon ne keruljenek kapcsolatba jogserto cselekmenyekkel.

Velemenyem szerint a szubjektiv biztonsag fogalmanak legpontosabb 

meghatarozasat Teke Andras adja, aki azt mondja, hogy „A szubjektiv biztonsag a 

biztonsagnak az egyeni tapasztalatok, az erintettseg merteke es minosege oldalardl 

vald megkozelitese, elsosorban a szubjektiv erzekeles es ertekeles folyamatainak 

jelentoseget hangsulyozza, s igy az emberek szubjektiv kozerzete alapjan meri a 

tarsadalom fejlodeset es az eletminoseg merteket, abbdl kiindulva, hogy az 

atlagember tudja leginkabb megitelni sajat eletminoseget.”41

A fogalommeghatarozassal kapcsolatban fontosnak tartom megemHteni, hogy az 

eletkorbol adodoan valtozik az emberek sajat eletminosegenek szubjektiv megitelese, 

amelynek kovetkezteben a szubjektiv biztonsagerzet meghatarozasanal fontos
42kriterium a korcsoportok szerinti bontas.

40 Teke Andras: Hatarrendeszeti Igazgatas. Rendeszeti Alap- es Szakvizsga Bizottsag, Tansegedlet, 
Budapest 2008., - p. 15
41 u. o.
42 A skandinav eletminoseg modell az eletszinvonal-, es eletkorulmeny-megkozelitesen alapul, 
amelynek fokuszaban az eroforrasok fogalma all, a hangsuly az eletfeltetelekbol eredo tenyezok
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Az emtitett szubjektiv biztonsag megftelese, vagy ha ugy tetszik, akkor mereseken 

alapulo meghatarozasa kozponti elemkent tekintheto a kozbiztonsag megftelese 

szempontjabol. A kozbiztonsag pozitiv megfteleset nem csak az hatarozza meg, hogy 

az emberek ugy erzik szubjektive, hogy biztonsagban vannak, hanem az, hogy 

valoban, objektive is biztonsagban vannak.

„A modern eurdpai felfogas szerint a kozbiztonsag olyan kollektiv tarsadalmi 

termek, amely az egyenek es kozossegeik tevekenysegebol, az allami szervek hatdsagi 

intezkedeseibol, a polgarok onvedelmi kepessegei es a vallalkozdi piac nyujtotta 

szolgaltatasok egyuttesebol alakul ki. Ennek meresere, elemzesere a fejlett 

demokraciakban egyre bonyolultabb es pontosabb mddszereket alkalmaznak. Ilyenek 

peldaul az aldozatok megkerdezesen vagy a lakossag szeles koreiben vegzett 

vizsgalatok eredmenyein alapuld elemzesek.”43

Finszter Geza a kozbiztonsagot egy olyan allami celkent hatarozza meg az 

alkotmanyos demokraciaban, amelyert folyamatosan tenni kell, anelkul azonban, 

hogy a biztonsag kikenyszeritheto alanyi jogga valhasson es beteljesulese barki 

szamara elerhetove valjon. Ugy veli, hogy a kozbiztonsag, mint allamcel, szoros 

kapcsolatban van a tarsadalmi ertekek buntetojogi vedelmevel is.44

A kozrend es a kozbiztonsag fenntartasa allami feladat, melynek megvalOs^tasara 

alapvetoen a Rendorseg hivatott, es folyamatosan, napi feladatkent kell a rend es a 

biztonsag fenntartasat garantalnia, nem csak programok menten.

„A rendorsegek nem teremtik, hanem megvedelmezik a biztonsagot azaltal, hogy a 

fenyegeto veszelyeket szakmai hozzaertessel felismerik es az altaluk gyakorolt 

hatdsagi kenyszerrel elharitjak.”45

A kozbiztonsag tartalmi elemeinek meghatarozasaval kapcsolatban osztom 

Kacziba Antal azon allaspontjat, amely szerint a kozbiztonsag kollektiv tarsadalmi 

termek, amely az egyenek es kozossegeik tevekenysegeinek, az allami szervek

eletminoseget alakito szerepere helyezodik. Az amerikai modell ezzel szemben elsosorban 
a szubjektiv erzekeles es ertekeles folyamatainak jelentoseget hangsulyozza, s igy az emberek 
szubjektiv kozerzete alapjan meri a tarsadalom fejlodeset es az eletminoseg merteket.
Kovacs Balazs: Eletminoseg - boldogsag - strategiai tervezes. Polgari Szemle, 2007.
Letoltve: http://www.polgariszemle.hu/app/interface.php?view=v_article&ID=166, 2012. 09. 10.
43 115/2003. (X. 28.) OGY hatarozat a tarsadalmi bunmegelozes nemzeti strategiajarol 
Letoltve: http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=76165.106426, 2012. 07. 08.
44 Finszter Geza: A rendeszeti rendszer alkotmanyos es kozjogi alapjai 2. szamu elotanulmany az 
atfogo rendeszeti strategia tarsadalmi vitajahoz. A Rendorseg Tudomanyos, Technologiai es 
Innovacios Tanacsa, Budapest 2008.
Letoltve: www.police.hu/data/cms529192/alkotmanyos_es_kozjogi_elemzes.doc, 2012. 07. 09.
45 Finszter Geza: A rendeszeti funkciok es a Hatarorseg Integracioja. Pecsi Hataror Tudomanyos 
Kozlemenyek VII., Pecs 2007., HU ISSN 1589-1674, - p. 21.
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hatosagi intezkedeseinek, a polgarok onvedelmi kepessegeinek es a vallalkozoi piac 

nyujtotta szolgaltatasok egyuttesebol alakulhat ki.46

Magyarorszag biztonsagpolitikajara, a biztonsagrol alkotott elgondolasra, annak 

megvalosulasara hatassal van az EU-hoz torteno csatlakozas es ezzel egyutt az 

europai biztonsagi strategia47 is. A strategia szamol azokkal a veszelyekkel es 

fenyegetesekkel, amelyek hatast gyakorolhatnak az EU biztonsagara (peldaul a 

hatarok atjarhatosaga mellett megjeleno bunozok mozgasa es az illegalis migracio).

Az Europai Parlament az europai biztonsagi strategiarol szolo allasfoglalasaban 

kritikat fogalmaz meg azzal kapcsolatosan, hogy a tagallamok meg mindig nem 

kepesek kozos europai erdekek menten gondolkodni es cselekedni. Tovabbra is a 

nemzeti erdekeket reszesftik elonyben, amellyel hatraltatjak a kozossegi jog 

ervenyesuleset es ezaltal az EU-t is, hogy nemzetkozi sz^nteren is meghatarozo 

szereplove valjon a biztonsagi kerdesekkel osszefuggo megallapodasok teren. Kifejti 

azon allaspontjat is, hogy a kozossegi biztonsagi erdekek magukba foglaljak a 

polgaroknak es a polgarok erdekeinek a hataron belul es k̂ vUl torteno vedelmet, az 

EU szomszedsaganak biztonsagat, a kulso hataroknak es a kritikus fontossagu
48infrastrukturaknak a vedelmet is.

A Tanacs altal a 2003 decembereben elfogadott europai biztonsagi strategia 

kiegeszitesekent 2010 februarjaban a Bel- es Igazsagugyi Tanacs elfogadta a belso 

biztonsagi strategist49, amit az Europai Tanacs 2010. marcius 25-26-an jovahagyott.

A belso biztonsagi strategia iranymutatast ad egy europai biztonsagi modell 

kialakitasahoz, amely magaban foglalja a bunuldozesi feladatokat, az igazsagugyi 

egyuttmukodest, a hatarigazgatast es a katasztrofavedelmet erinto intezkedeseket is.

Velemenyem szerint az EU belso biztonsaganak szavatolasaban jelentos szerepet 

tolthet be a biometria es mas technologiak altal teremtett lehetosegek kiaknazasa az

46 Kacziba Antal: A szabadsag rendje- a kozbiztonsagi strategia alapvetesei. Pecsi Hataror 
Tudomanyos Kozlemenyek IX., Pecs 2008., HU ISSN 1589-1674, - p. 68.
47 Az Europai Tanacs altal 2003. december 12-en „Egy biztonsagos Europa egy jobb vilagban” 
cimmel elfogadott europai biztonsagi strategia.
Letoltve: http://consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIIHU.pdf, 2012. 01.16.
48 Az Europai Parlament 2009. februar 19-i allasfoglalasa az europai biztonsagi strategiarol es az 
EBVP- rol (2008/2202(INI)), (2010/C 76 E/13)
Letoltve: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=0J:C:2010:076E:0061:0068:HU: 
PDF, 2012. 07. 10.
49 Az Europai Unio belso biztonsagi strategiaja, Az europai biztonsagi modell fele. Luxembourg: Az 
Europai Unio Kiadohivatala, 2010., ISBN 978-92-824-2685-2
Letoltve: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PDF/QC3010313HUC.pdf,
2012. 07. 10.
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allampolgarok biztonsaganak novelese erdekeben, olyan megoldasok reven, amelyek 

az emberek maganeletenek vedelmere is szolgalnak.

1.2.1. STRATEGIAK ES BIZTONSAG MAGYARORSZAGON

Magyarorszag biztonsagara elsosorban az euroatlanti regio biztonsaganak 

alakulasa es a tersegeben vegbemeno politikai es gazdasagi folyamatok gyakorolnak 

hatast, de figyelembe kell venni a globalis veszelyforrasokat is. Ezen veszelyforrasok 

koze sorolhatoak az orszagok kozotti ellentetek, az etnikai es vallasi felszultsegek, a 

terrorizmus, a szervezett bunozes vagy eppen a tomeges migracio.50

A legnagyobb merteku illegalis migracio az 1990-es evek elejen erte el 

Magyarorszagot, amikor az elfogott illegalis migransok szama meghaladta a 

harmincezer fot. Ezt kovetoen egy csokkeno tendencia valt jellemzove, amelynek 

kovetkezteben tizenhet-tizennyolcezer fonel normalizalodott a helyzet, es 2003-ban 

mar alig tobb mint tizenharomezer illegalis migrans kerult elfogasra.51

Az eml^tett csokkeno tendencia 2008-tol kezdodoen megfordult, es az orszag 

teljes teruleten bekovetkezett osszes migracioval osszefuggo cselekmeny szamaban 

(embercsempeszes, k6zokirat-hamis^tas, beutazasi es tartozkodasi tilalom 

megsertese, tiltott hataratlepes, kulfoldiek rendeszetevel kapcsolatos szabalysertes) 

ismet jelentos novekedes volt tapasztalhato. Ez a novekvo tendencia 

prognosztizalhato 2013-ban is, hiszen az elso negy honapban csak a befele iranyulo 

migracioval osszefuggo cselekmenyek szamaban kozel 160%-os novekedes 

kovetkezett be. Az illegalis migracios cselekmenyek szamadatait az 1. szamu 

melleklet tartalmazza.

Magyarorszagon a biztonsagi es vedelempolitikai alapelvek 1998-as 

megszuletese, majd 1999-es eletbe lepese utan, a Kormany 2002-ben a ket valasztasi 

fordulo kozott fogadta el az orszag hideghaborut koveto elso nemzeti biztonsagi
52strategiajat , amelyet ket ev mulva ujabb kovetett. „Magat a felulvizsgalatot 

indokolhatta az idokozben elnyert EU-tagsag, amely azt is magaval hozta, hogy

50 94/1998. (XII. 29.) orszaggyulesi hatarozat a Magyar Koztarsasag biztonsag- es vedelem- 
politikajanak alapelveirol
51 Gaal Gyula: Az embercsempesz tevekenyseg megjelenesi formainak es modszereinek valtozasai a 
Magyar Koztarsasag allamhataran 1991-2003 kozott. Doktori (PhD) ertekezes, ZMNE Budapest 
2005., - p. 5.
52 2144/2002 (V.6) Korm. hatarozat a Magyar Koztarsasag nemzeti biztonsagi strategiajarol

26



DOI azonosfto: 10.17625/NKE.2014.009

figyelembe kellett venni az EU  altal 2003-ban elfogadott Eurdpai Biztonsagi 

Strategia elemeit is.”53

A Kormany 2004. marcius 31-i ulesen elfogadta az orszag uj nemzeti biztonsagi 

strategiajat54, amely tartalmi elemeiben hasonlosagot mutat az EU Biztonsagi 

Strategiajaval. A komplex biztonsagra hato uj politikai, gazdasagi, tarsadalmi, 

kozbiztonsagi es vedelembiztonsagi hatasok kovetkezteben Magyarorszag 2012-ben 

kihirdette uj Nemzeti Biztonsagi Strategiajat, amelyben tovabbra is biztonsagi 

fenyegeteskent ertekeli a migraciot55, amellyel szemben az egyik leghatasosabb 

fellepesi lehetoseg a schengeni kulso hatarokon vegrehajtott szisztematikus 

ellenorzes.

Velemenyem szerint tenykent allapfthato meg az, hogy az EU biztonsaganak, Igy 

Magyarorszagnak is egyik garancialis eleme a schengeni kulso hatarokon vegzett 

hatarellenorzes egyseges elvek alapjan torteno vegrehajtasa, ugyanis szamos 

biztonsagi kiMvas termeszetenel fogva hataron atnyulo jellegu.

„A hatarbiztonsag is koherensebb fellepest kivan. Kozos kulso hatarokkal a 

csempeszetet es a tobbi hataron atnyuld illegalis tevekenyseget is eurdpai szinten kell 

kezelni. Az EU  kulso hatarainak hatekony ellenorzese tehat alapveto a szabad 

mozgas tersege szempontjabdl.”56

Magyarorszagnak a migracio kezeleseben jelenleg meg, mint tranzitorszag kell 

hatekony es eredmenyes intezkedeseket foganatositania, de fel kell keszulni a 

celorszag szerepre is, amely teljesen mas beavatkozasi teruleteket is feltetelez.

Ugy gondolom, hogy a biztonsag szempontjabol nemkivanatos szemelyek 

„tavoltartasa”, beleptetesenek megtagadasa a schengeni kulso hataron csak abban az 

esetben lehetseges, ha az ellenorzesi rendszer kepes garantalni a szemelyazonossag 

megallap^tasat, a szemelyazonositas ketseget kizaro vegrehajtasat. Az ellenorzesi 

rendszernek biztos^tania kell az utazashoz, a szemelyazonossag megallap^tasahoz 

hasznalt okmanyok egyszeru eszkozokkel es modszerekkel torteno elsodleges

53 Ignath Eva: A 2002-ben es a 2004-ben szuletett magyar nemzeti biztonsagi strategiak 
osszehasonlitasa. - p. 1.
Letoltve: http://www.grotius.hu/doc/pub/WPNYUQ/2009_159_ignath_eva_nemzeti_bizti_strat. pdf, 
2012. 03. 07.
54 2073/2004. (IV. 15.) Korm. hatarozat a Magyar Koztarsasag nemzeti biztonsagi strategiajarol
55 A Kormany 1035/2012. (II. 21.) Korm. hatarozata Magyarorszag Nemzeti Biztonsagi Strategiajarol 
Letoltve: http://www.kormany.hu/download7f/49/70000/1035_2012_korm_hatarozat.pdf, 2012.07.10.
56 A Bizottsag kozlemenye az Europai Parlamentnek es a Tanacsnak Az EU belso biztonsagi 
strategiajanak megvalositasa: ot lepes a biztonsagosabb Europa fele, Brusszel, 2010.11.22., 
C0M(2010) 673 vegleges
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ellenorzesenek es vizsgalatanak szemelyi es infrastrukturalis felteteleit. A biztonsag 

egy „nem letezo allapot” megMzhato szemelyazonosftas nelkul.

A biztonsag kerdeskorehez szorosan kapcsolodik annak belso es kulso 

dimenzioja. A belso dimenziorol, amihez a kozbiztonsag is tartozik, mar emtitest 

tettem. A kozbiztonsag alapvetoen egy olyan statikus allapot, amit leginkabb a 

bunugyi fertozottseg tud megvaltoztatni es negativ iranyba mozdftani. Minel 

nagyobb szamban kovetkeznek be jogserto cselekmenyek, annal alacsonyabb szintu 

a kozbiztonsag, vagyis annal kevesbe biztonsagos. Termeszetesen figyelemmel kell 

lenni az elkovetett cselekmenyek sulyara es tarsadalmi veszelyessegere is. A 

kozbiztonsagnak tovabbi vetuletei vannak, Igy megkulonboztetheto kozossegi, helyi, 

teruleti, regionalis, orszagos, integralt es globalis kozbiztonsag is.

Ertekezesem szempontjabol a biztonsag kulso vetuletenek talan nagyobb 

jelentosege es szerepe van, mint a belsonek. Velem ezt azert, mert meg^telesem 

szerint elsodleges celja egy orszagnak az, hogy a teruletere csak olyan szemelyeket 

engedjen belepni es ott tartozkodni, akik magatartasa nem vezethet a kozbiztonsag 

romlasahoz, ezzel egyutt a biztonsagerzet csokkenesehez. Ezen k^vant cel eleresenek 

eszkozenek tekintheto a hatarbiztonsag.

1.2.2. HATARBIZTONSAG

„A hatarbiztonsag Olyan allapot, helyzet, amely megelozo, visszatartd, 

szabalyozd es ellenorzo jellegu komplex, kooperativ, koordinalt tevekenyseg, 

intezkedes es magatartas altal, vagy annak kovetkezmenyekent jon letre, tovabba az 

orszagra, illetve a kozossegre nezve potencialis veszelyt jelento, vagy nemkivanatos 

szemelyek, targyak, technoldgiak kozossegi felelossegi tersegbe vald bejutasi
57eselyenek, a hatarokhoz fuzodo erdekek ervenyesitesi szintjere mutat ra. ”

A belso hatarok biztonsaganak ertelmezese a hatarok nelkuli terseg 

vonatkozasaban nehezen ertelmezheto dolog, mivel pontosan az a lenyege, hogy 

ezen belso hatarok ellenorzes nelkul barmikor es barhol atlephetoek, termeszetesen a 

szukseges okmanyok birtokaban. A tagallamoknak termeszetesen joguk van 

kockazatelemzesen alapulo, szuroprobaszeru ellenorzeseket vegezni az allamhatarok

57 Rendeszettudomanyi szoszedet, a magyar rendeszeti szervek altal gyakrabban alkalmazott szakmai 
szocikkek gyujtemenye. Keszult az IRM Oktatasi Foigazgatosag, valamint a Magyar 
Rendeszettudomanyi Tarsasag, megbizasabol, Budapest 2008., - p. 178.
(Irodalom: dr. Teke Andras. Magyar Rendeszet 2005/2.)
Letoltve: http://rendeszet.hu/rendeszeti-szoszedet, 2012. 05. 17.
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kozvetlen kozeleben is, amellyel szemben kriterium, hogy nem lehet rendszeres. 

Ebbol adodoan a hatarbiztonsag a schengeni kulso hatarokon garantalando 

kovetelmeny, mivel a kulso hatarok biztonsaga azt jelenti, hogy a kulso hatarok a 

tagallamok szamara megMzhato szurokent szolgalnak olyan tevekenysegekkel es 

magatartasokkal szemben, amelyek veszelyeztetik az ellenorzes es az orizet 

hatekonysagat, a nemzeti vagy kozossegi jog betartasat. A kulso hatarok biztonsaga 

elvalaszthatatlan a belso biztonsag szintjetol - a hatarellenorzestol mentes, belso 

hatarok altal osszekotott kozos tersegben - es a tagallamok kozrendjetol es 

kozbiztonsagatol.

A hatarbiztonsag garantalasa nem azt jelenti, hogy konkretan a hatarellenorzes 

soran foganatosftott intezkedesek reven valosul meg, hanem egy sokkal osszetettebb, 

sokretubb, egymasra epulo es egymassal ok-okozati osszefuggesben levo 

cselekvessorozatok osszessege. Ezen kulonbozo tevekenysegek egymast er6s^t6 es 

egyseget alkoto rendszeret nevezzuk integralt hatarigazgatasnak.

„Integralt hatarigazgatas a tagallamok illetekes hatdsagai altal torteno olyan 

egyseges szemleleten alapuld fejlesztesi, koordinalt igazgatasi tevekenyseg, mely a 

rendelkezesre bocsatott human eroforras, eszkozok, technoldgiak, ismeretek 

lehetosegeinek felhasznalasaval a vonatkozd EU szabalyok kovetkezetes, egyseges 

alkalmazasaval, a felugyeleti es ellenorzesi funkcidk ervenyesitesevel magas szintu,
58hatarbiztonsag megteremtesere es felhasznalasara iranyul. ”

Az Integralt Hatarigazatasi Modell (Integrated Border Management, a 

tovabbiakban: IBM) fontos eszkoze a tagallamok belso biztonsaga garantalasanak, es 

kulonosen az illegalis bevandorlas, az ehhez kapcsolodo buncselekmenyek es az 

egyeb, hataron atnyulo buncselekmenyek megelozesenek es felder^tesenek. Az IBM 

mukodokepessege a tagallamok egyuttmukodesen, a kozos teherviselesen is alapszik. 

A kulso hatarok ellenorzeseben nem csak annak a tagallamnak van szerepe, 

amelyiknek az allamhatara egybeesik a schengeni kulso hatarral, hanem azoknak is, 

akik nem rendelkeznek schengeni kulso hatarokkal. Ennek a szerepvallalasnak tobb 

megnyilvanulasi formaja is lehet, ilyen peldaul a penzugyi tamogatas, 

humaneroforras biztos^tasa vagy technikai tamogatas.

58 Rendeszettudomanyi szoszedet, a magyar rendeszeti szervek altal gyakrabban alkalmazott szakmai 
szocikkek gyujtemenye. Keszult az IRM Oktatasi Foigazgatosag, valamint a Magyar 
Rendeszettudomanyi Tarsasag, megbizasabol, Budapest 2008., - p. 217.
Letoltve: http://rendeszet.hu/rendeszeti-szoszedet, 2012. 05. 17.
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„Az Eurdpai Kozosseg az IBM meghatarozasaval elsodlegesen a kozossegi 

hatarrendeszetet erintoen egy teljesen uj hatarellenorzesi politikat hozott letre. 

Korabban a hatarigazgatassal osszefuggo elgondolasok, koncepcidk fogalmi 

meghatarozasai sem voltak egysegesek az egyes allamokban, igy azok 2002-tol 

tortent ujraertelmezesevel mar egyseges gondolkodasmddot honositott meg.” 59 

Az IBM a hatarellenorzesi politika minden egyes aspektusat felolelo rendszer 

egyseges elnevezese. Ez a rendszer alapvetoen negy egymasra epulo, egymast 

szorosan kiegeszfto alapszuro kombinacioja, melyek egyseges, kovetelmenyszintu 

alkalmazasa teszi lehetove, hogy azonos elvek menten ertekelje minden tagallam a 

sajat hatarellenorzesi politikajat.

A negy alapszuro60:

1. A harmadik (szarmazasi es tranzit) orszagokban vegzett tevekenyseg:

Az elsodleges fontossagu intezkedeseket foglalja magaban, hiszen 

meghatarozo szerep jut a delegalt okmanyszakertoknek61, osszekoto 

tiszteknek, illetve a konzulatusok tevekenysegenek.

2. A ket- es tobboldalu, nemzetkozi hatarrendeszeti egyuttmukodes:

A hatarbiztonsag fokozasanak hatekony eszkoze a tagallamok es a 

szomszedos harmadik orszagok hatarrendeszeti szervei kozotti 

egyuttmukodes.

3. A kulso hatarokon foganatositott intezkedesek (alapvetoen a hatarellenorzes): 

Az IBM sarokkove egy jol funkcionalo hatarellenorzesi rendszer a 

tagallamok kulso hatarain, amely kockazatelemzesen alapulo, szelektiv es 

differencialt hatarforgalom-ellenorzesen es akt^v hatarorizeti tevekenysegen 

alapul.

4. A belso teruleteken vegzett egyeb tevekenvsegek:

Az illegalis migracio, illetve a hozza kapcsolodo bunozes nem foldrajzi 

kerdes (ahogy azt mar tobbszor, tobb forumon is hangoztattak a 

szakemberek): valoban nem ismer hatarokat, es az ellenuk valo eredmenyes

59 Samu Istvan: Az integralt hatarigazgatas szerepe a globalis illegalis migracios aramlatok 
visszaszoritasaban. XVI. Nemzetkozi Hatarrendeszeti Konferencia, Balatonalmadi, 2008. majus 25.
60 A kulso hatarellenorzesre, kiutasitasra es visszafogadasra vonatkozo europai unios schengeni 
katalogus frissitett valtozata (7864/09), 2009., - p. 8.
Letoltve: http://register.consilium.europa.eu/pdf/hu/09/st07/st07864.hu09.pdf, 2012. 02. 10.
61 Okmanyszakertok osszehangolt igenybevetelere a Vegrehajto Bizottsag 1998. december 16-i 
Hatarozata alapjan van lehetoseg (SCH/Com-ex (98) 59 rev.)
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fellepes csak kozos erovel, egy komplex belso biztonsagi terseg 

kialakftasaval es tagallamonkenti azonos ertelmezesevel valosfthato meg

Temakutatasom soran - a forraskutatasok eredmenyekent - az IBM-mel 

kapcsolatos tudomanyos anyagok igen szeles tarhazaval talalkoztam, es 

mindenkeppen szuksegesnek tartok megemHteni nehany szerzot, akik Magyarorszag 

schengeni csatlakozasanak felkeszulese jegyeben a Hatarorsegnel egyreszt uttoroi 

voltak ennek a teruletnek, masresz pedig szakertokke valtak, es szmvonalas ftasokkal 

gyarapftottak a szakirodalmat: Sallai Janos, Ritecz Gyorgy, Konya Jozsef es Gubicza 

Jozsef.

A negylepcsos szurorendszer tovabbi elemeinek meghatarozasara 

legreszletesebbnek Ritecz Gyorgy megallapftasait es felsorolasat tartom, aki kello 

alapossaggal vette szamftasba azokat a korulmenyeket, amelyek hatast 

gyakorolhatnak a hatarbiztonsagra, es ezaltal a hatosagok reszerol reagalasi 

kepesseget igenyelnek.62

Ertekezesemmel osszefuggesben az alkalmazando intezkedesek kozul az 

alabbiakat tartom a legfontosabbaknak:

- Egyseges formatumu okmanyok alkalmazasa (utlevelek, vizumok, 

tartozkodasi engedelvek):

A kozokirat-hamisftasok szamanak folyamatos novekedese es a 

hamisftvanyok egyre kvalifikaltabba valasa megkoveteli az egyseges 

fellepest. Ennek erdekeben szukseges, hogy a tagallamok az utleveleiket, 

szemelyazonosfto igazolvanyaikat, v^zumaikat es tartozkodasi 

engedelyeiket azonos formatumban keszftsek, es egyseges elvek, eljarasi 

mechanizmus alapjan alHtsak ki, amellyel hozzajarulnak az egyseges 

elvek alapjan torteno ellenorzesek kialakftasahoz es vegrehajtasahoz is.

- Egyseges vizumrendszer alkalmazasa:

A meghatarozott v^zummentessegi es v^zumk6telezettsegi korbe tartozo 

allampolgarokkal szembeni egyseges fellepes kialakftasa erdekeben 

indokolt a vizumkiadasert felelos kulkepviseletek, hatosagok 

tevekenysegenek szabalyozasa, a szukseges adatbazisokhoz es 

informaciokhoz torteno hozzaferes biztosftasa. Ezzel biztosftotta valhat

62 Ritecz Gyorgy: Az illegalis migracio es az EU csatlakozas hatasa a magyar hatarorizetre. Doktori 
(PhD) ertekezes, ZMNE Budapest 2002., - p. 43.
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tobbek kozott az ellenorzo hatosagok reszere a vizumtulajdonosok 

,^zum  eloeletenek” ellenorzese, vizsgalata, amely megakadalyozhatja a 

v^zummal torteno visszaeleseket es a v^zumok csalard modon torteno 

megszerzeset.

- Kihelvezett okmanvszakertok, okmanvtanacsadok alkalmazasa:

Szakertelmukkel, tanacsaikkal es javaslataikkal rovid (1 het), kozep (1 

honap) es hosszu (minimum 1 ev) tavon tamogatni kepesek a 

kulkepviseletek v^zumkiadasat, a kiindulo es tranzitorszagok nemzetkozi 

repuloterein szolgalo rendeszeti szervek tevekenyseget. Kizarolagos cel a 

hamis, hamisitott okmanyok, illetve az ezeket felhasznalo szemelyek 

felismereseben szerzett szakismeret, tapasztalat alkalmazasa, esetleges 

atadasa a fogado orszag hatarellenorzesbe bevonhato szervezetek 

munkatarsainak;

„(1) A Szerzodo Felek, kozos helyzetertekelesek alapjan, osszhangban az 

Eurdpai Unid Tanacsanak 377/2004/EK (2004. februar 19.) szamu, a 

bevandorlasi osszekoto tisztviselok haldzatanak letrehozasardl szdld 

rendeletenek relevans rendelkezeseivel, okmanytanacsaddknak az 

illegalis migracid forras- vagy tranzitorszaganak tekintett allamokba 

vald kihelyezeserol allapodnak meg.

(3) Az okmanytanacsaddk kihelyezese soran az egyik Szerzodo Fel 

megbizhat egy masik Szerzodo Felet a konkret intezkedesek 

koordinacidjaval. Ez a koordinacid lehet ideiglenes jellegu is.” 63 

Velemenyem szerint az egyseges formai es tartalmi elemeket tartalmazo 

okmanyok reven nem csak a legmagasabb szintu okmanyvedelem erheto el, hanem 

az okmanyok ellenorizhetosegenek szempontjabol egy olyan kepessegnovelo hatas is 

ervenyesul, amely reven az azonos biztonsagi elemek eredetisegenek ellenorzese 

nagysagrendekkel kevesebb idot vesz igenybe. A tartalmi kovetelmenyek kozott 

szerepel a biometrikus adatok rogzitese es alkalmazasa is, amely ellenorizhetosege 

reven hozzajarulhat a biztonsag novekedesehez.

63 2007. evi CXII. torveny a Belga Kiralysag, a Nemetorszagi Szovetsegi Koztarsasag, a Spanyol 
Kiralysag, a Francia Koztarsasag, a Luxemburgi Nagyhercegseg, a Holland Kiralysag es az Osztrak 
Koztarsasag kozott a hataron atnyulo egyuttmukodes fokozasarol, kulonosen a terrorizmus, a hataron 
atnyulo bunozes es az illegalis migracio lekuzdese erdekeben letrejott Szerzodes (Prumi Szerzodes) 
kihirdeteserol, valamint ehhez kapcsolodoan egyes torvenyek modositasarol, IV. fejezet 20.§ 
Letoltve: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700112.TV, 2012. 04. 20.
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Megftelesem szerint az ellenorzes idoszuksegletenek csokkenese abbol 

kovetkezhet, hogy az ellenorzest vegzo szemelynek nem kell orszagonkent minimum 

6-7 okmany (pl. maganutlevel, diplomata utlevel, szolgalati utlevel, v^zum, 

tartozkodasi engedely, szemelyazonosfto igazolvany, stb.) formai kovetelmenyeit es 

biztonsagi elemeit ismernie, hanem ha megfeleloen felkeszult az egyseges 6-7 

okmany ellenorzesere, akkor kijelentheto, hogy tobb tucat orszag okmanyat tudja 

biztonsagosan vizsgalni. Peldaul a Budapest Liszt Ferenc Nemzetkozi Repuloteren 

evente mintegy ketszaz orszag allampolgara utazik. Az orszagonkenti 6-7 okmany 

megjelenesevel kalkulalva az ellenorzest vegzo szemelynek mintegy 1200-1400 

okmanyt kellene ismernie, ami mindenki szamara egyertelmu, hogy fizikai 

keptelenseg. Abban az esetben viszont, ha ezen okmanyok minden orszag eseteben 

formailag es tartalmilag azonosak lennenek, akkor csak az emHtett 6-7 okmanyt 

kellene ismerni, es mind a ketszaz orszag allampolgaranak okmanyat, legalabb a 

fobb tartalmi elemeiben, egyszeruen lehetne ellenorizni.

Allaspontom szerint az EU integralt hatarigazgatasi strategiajanak megUj^tasanal 

tovabbra is figyelemmel kell lenni a negy alapszuro nyujtotta lehetosegek maximalis 

kihasznalasara, ugyanakkor ezen intezkedesek keretebe kell integralni a johiszemu 

utazok hataratlepesenek k6nny^teset szolgalo ellenorzesi technologiak kialak^tasat es 

mukodteteset, valamint a harmadik orszagok allampolgarainak be- es kilepesenek 

idejet r6gz^t6 rendszer mukodteteset is. A schengeni kulso hatar atlepesi idejenek 

pontos r6gz^tese, es valamennyi tagallam altal, egy rendszer alkalmazasaval nyomon 

kovetheto tartozkodasi ido szam^tasa jelentos elorelepest biztos^t a jogszeru 

tartozkodasi idot tullepo szemelyekkel szembeni egyseges fellepeshez, azaltal az EU 

belso biztonsaganak novelesehez.64

64 A Bizottsag Kozlemenye az Europai Parlamentnek, a Tanacsnak, az Europai Gazdasagi es Szocialis 
Bizottsagnak es a Regiok Bizottsaganak -  Az Europai Unio Hatarigazgatasa teren teendo ujabb 
lepesek elokesziteserol. COM (2008) 69 vegleges, Brusszel, 13.2.2008.
Letoltve: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=C0M:2008:0069:FIN:HU:PDF 
2012. 07. 15.
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1.3. AZ 1. FEJEZET OSSZEGZESE ES KOVETKEZTETESEK 
LEVONASA

Az EU kiemelt celkituzesekent deklaralt szabadsag, biztonsag es jog tersegenek 

megteremtese csak kozossegi osszefogassal es intezkedesi hajlandosaggal lehetseges. 

Elmeleti es jogalkotasi szinten mar mindenki szamara elfogadhato es vilagos 

beavatkozasi teruletek kerultek megfogalmazasra es meghatarozasra, amelyek 

gyakorlati megvalosulasa reven lehetoseg van egy olyan kozosseg kialakftasara, ahol 

az emberek biztonsagban erzik magukat, mert biztonsagban vannak.

A forraselemzesek alapjan megallapftottam, hogy a szabadsag, a biztonsag es a 

jog tersegenek megteremteset celzo intezkedesek konkret meghatarozasa reven a 

tamperei csucs merfoldkonek tekintheto. A resz-politikai celok vizsgalata 

megerosftette azon meggyozodesemet, hogy reszben a kulso hatarok ellenorzesevel 

es az okmanybiztonsag novelesevel (vizum is) biztosfthato a schengeni tersegen 

beluli szabad mozgas lehetosege.

A dokumentumelemzesek reven alatamasztottam, hogy a biometrikus adatoknak 

jelentos szerepe van a szemelyazonossag megallapftasaban, amely megfeleloen jarul 

hozza a schengeni ovezet biztonsaganak novelesehez es az adatvedelmi 

kovetelmenyek maradektalan ervenyesulesehez. A biometrikus adatok 

alkalmazasanak a schengeni ovezetre nezve biztonsagnovelo hatasa van.

A biztonsag noveleset es a varakozasmentes hatarforgalom-ellenorzest biztosfto 

automatizalt hatarellenorzesi rendszerrel kapcsolatban megallapftottam, hogy nem 

lehet minden hataratkelohely tipusnal egysegesen alkalmazni, es javaslatkent 

fogalmaztam meg a differencial^ az adott ellenorzesi technologiahoz igazftott 

alkalmazast.

Az egyseges formai es tartalmi elemeket tartalmazo okmanyokkal kapcsolatban 

megallapftottam, hogy nem csak a legmagasabb szintu okmanyvedelem erheto el, 

hanem az okmanyok ellenorizhetosegenek szempontjabol egy olyan kepessegnovelo 

hatas is ervenyesul, amely reven az azonos biztonsagi elemek eredetisegenek 

ellenorzese nagysagrendekkel kevesebb idot vesz igenybe.
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A forraselemzesek reven bemutattam, hogy a biztonsag nem egy statikus allapot, 

folyamatos kulso es belso hatasok erik, amelyek ellensulyozasara, a biztonsagot 

veszelyezteto magatartasi formak detektalasara, megszuntetesere es 

megakadalyozasara mindig megfelelo reagalasi kepesseggel kell rendelkezni.

Az elvegzett elemzomunka reven igazoltam azt, hogy a hatarbiztonsag kozvetlen 

kapcsolatban van a kozbiztonsaggal es egyben a biztonsag meghatarozo dimenzioja, 

amely a biztonsagot Mvulrol veszelyezteto forrasok elleni hatekony fellepesek reven 

nevezheto eredmenyesnek. A hatarbiztonsag a kozbiztonsagtol nem elvalaszthato, 

annak reszekent tekintheto. A kulso biztonsag megteremtesenek leghatekonyabb 

modszere az integralt hatarigazgatas nyujtotta lehetosegek egymasra epulo, 

osszehangolt es a tagallamok egyuttmukodesen alapulo megvalOs^tasa.

Velemenyem szerint a belso biztonsag megteremtesenek nelkulozhetetlen eszkoze 

a tagallamok teruleten vegrehajtott, kockazatelemzesen alapulo migracios 

ellenorzeseknek a vegrehajtasa, amelyek tagallamok kozotti osszehangolasa meg 

nagyobb hatasfoku eredmenyesseget biztos^t. Gyakorlati tapasztalataim is ezt 

tamasztjak ala, hiszen Magyarorszag EU-s elnoksege idejen az Orszagos Rendor- 

fokapitanysag Rendeszeti Foigazgatosag Hatarrendeszeti Foosztalya ket hetes 

osszeuropai, az illegalis migracio ellen iranyulo ellenorzessorozatot koordinalt 

MITRAS (Migration, Route and Traffic) elnevezessel, 22 tagallam reszvetelevel. Az 

ellenorzes idotartama alatt a resztvevo tagallamok 1959 fo illegalis migrans 

elfogasarol szamoltak be, es 134 esetben merult fel, hogy embercsempeszek 

seg^tettek oket Europaba jutni.

A feltart ismeretek segitsegevel igazolhato, hogy a biztonsag megteremtesehez 

vezeto ut egyik meghatarozo lepese a megb^zhatO szemelyazonos^tas vegrehajtasa, 

amelyhez jogos igenykent merul fel az ember biometrikus adatok alapjan torteno 

azonositasa, ami kozossegi szinten is kinyilvamtott akarat, es minden tagallam 

szamara kovetendo ut.

Megitelesem szerint sikerult egy kronologiai es ahhoz kapcsolodo ok-okozati 

osszefuggesen keresztul bemutatni a szabadsag, a biztonsag es a jog tersegenek 

megteremteseben nelkulozhetetlenne valo biometrikus adatok szemelyazonositasban
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torteno megjelenesenek igenyet es szuksegszeruseget, hiszen a tagallamok 500 

millios letszama mellett a harmadik orszagok allampolgarai megMzhato 

szemelyazonosftasanak jelenleg es a kozeli jovoben szinte egyetlen lehetseges 

altemat^vaja.

Az elvegzett elemzesek alapjan elmondhato, hogy a meghozott intezkedesek csak 

abban az esetben jarulnak hozza a biztonsagi szint emelesehez, ha az ellenorzes 

oldalarol is kezzelfoghato lepesek tortennek, vagyis az ellenorzesi rendszer 

garantalja a biometrikus adatok alapjan torteno szemelyazonositas vegrehajtasat.
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2. BIOMETRIKUS ADATOK MEGJELENESE AZ 
OKMANYOKBAN

Ertekezesem bevezetojeben mar emHtettem, hogy a hatarok kialakulasaval 

alapveto igenykent merult fel azok atlepesenek lehetosege is. Ahhoz, hogy valakirol 

meg lehessen allapftani azt, hogy ki is o valojaban, rendelkeznie kell valamilyen 

ftasos dokumentummal. A dokumentum - megfelelo feltetelek egyideju teljesulese 

mellett - igazolja tulajdonosanak szemelyazonossagat es utazashoz valo jogat is. 

Kezdetekben ezen dokumentumok alapvetoen az Ajanlo Levelek, Oltalomlevelek, 

Uti Levelek vagy eppen Vandorkonyvek voltak65, amelyeket meg egyaltalan nem 

lehet okmanyoknak nevezni.

Az emberek „vilag felfedezese” iranti igenyenek hatasara, az utazas altalanossa 

valasaval, sokkal nagyobb szamban valt szuksegesse az utazasi jogot igazolo 

okmanyok kialHtasa, s ez szuksegesse tette az adott kor technikai, technologiai 

fejlettsegenek igenybevetelet is. Ezzel egyutt biztosltani kellett azt a jogos igenyt is, 

hogy az utazashoz hasznalt okmanyok rendelkezzenek olyan „egyedi” azonos^tOval, 

amelyek reven ellenorizhetove valik az is, hogy az arra jogosult alHtotta azt ki. 

Regen ilyen azonos^tasi lehetoseget szolgaltak a viasz pecsetnyomatok vagy eppen a 

nedves belyegzonyomatok.

Az okmanyazonos^tas mellett masik azonos^tasi igenykent jelentkezett a 

szemelyazonossag megallapitasa. Nevezetesen az, hogy aki reszere az okmanyt 

kialHtottak, azonos-e azzal, aki azt ellenorzesre felmutatja. Korabban az utazasi 

iratok, dokumentumok csak minimalis szemelyes adatot, majd szemelyleirast 

tartalmaztak. A fenykepek alkalmazasa az 1800-as evek vegen es az 1900-as evek 

elejen kezdett megjelenni az okmanyokban, amit a fenykepkeszites technikai 

fejlodese tett lehetove. Nem szabad elfeledkezni arrol a tenyrol, hogy a 

szemelyazonossag megallapitasa mar a kezdetekben is biztonsagi kerdeskent merult 

fel, hiszen az ellenorzesnek a dokumentum eredetisegenek es az utazo 

szemelyazonossaganak megallapitasa mellett az is celja volt, hogy felfedje azokat a 

szemelyeket, akik valamilyen oknal fogva (mint peldaul: rossz ĥ rU kereskedo, hamis 

kartyajatekos, lotolvaj) nemk^vanatos szemelyek voltak az adott allam teruleten es 

beutazasuk nem tamogathato.

65 Nagy Gyorgy: A Magyar Utlevelek tortenete I. Elektronikus eloadas, Zrinyi Miklos Nemzetvedelmi 
Egyetem, Budapest 2006.
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2.1. EGYSEGES FORMATUMU UTLEVEL AZ EUROPAI 
UNIOBAN

„Az okmanyhamisitas elleni vedelem az EU  bevandorlasi politikdjdnak fontos 

eleme, ezert a hatdratlepesre, tartozkodasra jogositd okmanyok koreben az EU  

egyseges, kotelezo es reszleteiben meghatarozott formai es biztonsagi 

kovetelmenyeket ir elo a tagallamok reszere. A vedelmi elemek fejlesztese unios 

szinten tortenik.”66

Az egyseges formai es tartalmi kovetelmenyeknek megfelelo uti okmany igenye 

az Europai Unio vonatkozasaban szinte a Montanunio67 megalakulasaig vezetheto 

vissza. Az egyseges okmany hozzajarulhat a szabad mozgas joganak gyakorlasahoz, 

valamint az okmanyelemek egysegesftese reven biztosfthatja a tagorszagoknak az 

azonos elveken es gyakorlati eljarasokon alapulo ellenorzesi mechanizmusainak 

kialakftasat. A szabad mozgas jogat elvezo szemelyek szempontjabol fontos 

kovetelmeny, hogy az okmanyok ellenorzese csak a szukseges idot vegye igenybe, es 

lehetoseg szerint az ellenorzes helyszmen keruljon vegrehajtasra. Ebbol a 

szempontbol jogos igeny az, hogy okmanyvizsgalo eszkozok nelkul, vagy egyszeru 

eszkozokkel (mint peldaul egy kezi nagyfto) es modszerekkel is megallapfthato 

legyen, hogy az okmanyban nem vegeztek semmilyen kulso beavatkozast, azt az arra 

jogosult hatosag alHtotta ki, megfelel a kialHto hatosag altal meghatarozott formai es 

tartalmi kovetelmenyeknek, valamint felhasznaloja azonos azzal, aki reszere az 

okmanyt kialHtottak. Az okmanynak biztosftania kell tehat az azonosfthatosagot es a 

hamisftasok elleni vedelmet is.

Az egyseges uti okmany az egy kozosseghez tartozast is hivatott szimbolizalni, 

ezzel is hozzajarulva a kozossegi szellem identitasanak erosftesehez.

Az egysegesftes szempontjabol meghatarozo jelentoseggel Mr a Parizsban, 1974. 

december 9-10-en megtartott kormanyfoi talalkozo, ahol a resztvevok azzal a 

keressel fordultak az Europai Tanacshoz, hogy vizsgalja meg egy Utlevel Unio 

letrehozasanak es egy egyseges utlevel bevezetesenek a lehetoseget. Az Europai 

Tanacs a felkeresnek eleget teve, kozel egy eves szakmai egyeztetes es elokeszfto 

munkat kovetoen, a Romaban 1975. december 3-4-en megtartott ulesen egyeterteset

66 Dinya Lajos - Raab Mihaly: A Nemzetbiztonsagi Szakszolgalat technikai fejlodese a 
rendszervaltastol napjainkig. 15 eves a Nemzetbiztonsagi Szakszolgalat, Nemzetbiztonsagi 
Szakszolgalat, Budapest 2011., - p. 22.
Letoltve: http://www.nbsz.gov.hu/files_15/15_eves_az_nbsz.pdf, 2012. 11. 15.
67 Az 1951-ben Franciaorszag, NSZK, Olaszorszag, Belgium, Luxemburg es Hollandia altal alapitott 
Europai Szen- es Acelkozosseg.
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fejezte ki az egyseges tervezesu utlevel bevezetesevel kapcsolatban. Dontesuket 

attol a celtol vezerelve hoztak meg, hogy az egyseges okmany kibocsatasa hozzajarul 

a tagallamok allampolgarai szabad mozgasanak gyakorlasahoz. A kormanyfok 1974- 

es kereset kovetoen het ev elteltevel szuletett meg az Europai Tanacs allasfoglalasa68, 

amelyben javasolta a tagallamoknak, hogy legkesobb 1985. januar 1-jetol kezdjek 

meg kibocsatani az egyseges uti okmanyt. Az allasfoglalas reszletesen meghatarozta 

tobbek kozott az okmany megjelenesere vonatkozo formai kovetelmenyeket (mint 

peldaul: a szme, a fedolapon feltuntetendo szoveg, oldalak szama), valamint a 

tartalmi kovetelmenyeket (mint peldaul: hol es milyen szemelyes adatokat kell 

feltuntetni, mely oldalak milyen hivatalos bejegyzesek rogzftesere szolgalnak).

Az ajanlassal kapcsolatosan jogos lehet az a hianyerzet, hogy az okmany 

azonosfthatosaga es hamisftasa elleni vedelem szempontjabol nem kerult 

meghatarozasra egyetlen egy minimum biztonsagi kovetelmeny sem arra 

vonatkozoan, hogy a hordozo anyagnak milyen biztonsagi elemekkel kell 

rendelkeznie (mint peldaul: biztonsagi papir, v^zjel, jelzorostok), vagy milyen 

nyomtatasi eljarasokat kell alkalmazni (mint peldaul: s^k nyomtatas, magas 

nyomtatas, metszet-mely nyomtatas). Ertekezesemnek nem resze a biztonsagi 

okmanyok felepitesenek es biztonsagi elemeinek bemutatasa, ezert ez nem kerul 

ismertetesre.69

Az egyseges okmany kiall^tasa a tagallamok valamennyi utlevelere vonatkozik, 

viszont specialis esetekben lehetoseget ad arra, hogy egyes utlevelek eseten (mint 

peldaul: diplomata utlevel, szolgalati utlevel) mas formatum keruljon alkalmazasra. 

Fontos megjegyezni azt is, hogy az egyseges utlevel letrehozasanak felvetese es nem 

kotelezo ervenyu kiall^tasa (mivel a tagallamok azt csak megkiserlik) kozott 11 ev 

telt el, amely jelentos biztonsagi kockazatot hordozott magaban.

Az egyseges utlevel biztonsagi vedelmere vonatkozoan az Europai Tanacs 1982
70ben kiegeszito allasfoglalast fogadott el, mivel az 1981. junius 23-i allasfoglalas

68 Resolution of the Representatives of the Governments of the Member States of the European 
Communities, meeting within the Council of 23 June 1981, Official Journal C 241, 19/09/1981 P. 
0001 - 0007
69 Az okmanyok vedelmi rendszerenek- es az okmanyelemek megismereset biztositja: Varga Norbert - 
Balla Jozsef: Okmanyismeret-Okmanyhamisitas. Egyetemi jegyzet, Rendortiszti Foiskola, Budapest 
2006.
70 Supplementary Resolution to the Resolution adopted on 23 June 1981 concerning the adoption of a 
passport of uniform pattern, of the Representatives of the Governments of the Member States of the 
European Communities, meeting within the Council on 30 June 1982, Official Journal C 179, 
16/07/1982 P. 0001 -0002
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megvalosftasaert felelos munkacsoport arra a kovetkeztetesre jutott, hogy az 

egyseges okmany kovetelmenyrendszere nem biztosftja az okmanyvedelmet. Ennek a 

szakertoi megallapftasnak koszonheto, hogy az ajanlas kiegeszftesre kerult az alabbi 

okmanybiztonsagi vedelem lehetosegevel:

- nyomtatott, hamisftvanyellenes minta beepftese az utlevel oldalaiba;

- az utlevel sorozatszamanak perforalasa az osszes oldalon es a hatso fedolapon 

keresztul;

- nemcsak a sorozatszam, hanem egy nyilvantartasi szam is ravezetheto az 

utlevelre;

- az oldalakba vizjel is beepftheto;

- retegelheto a hagyomanyos azonosfto oldal es mas oldal is.
71Az 1981-es ajanlas modosftasara meg harom alkalommal kerult sor. Az 1986-os

72es 1995-os modosftas alapvetoen csak szm-, illetve szovegmodosftasokat 

tartalmazott. Okmanybiztonsagi szempontbol meghatarozo jelentosegunek tekintheto
73a 2000-ben megjelent modosftas, amely minimum biztonsagi kovetelmenyeket 

allapftott meg az egyseges okmanyokra vonatkozoan.

Az egyseges utlevelek kiallftasa a tagallamok allampolgarai reszere jelentos 

eltereseket mutatott a gyakorlatban. Azt egyetlen tagallam sem vitatta, hogy szukseg 

van az okmanyok hamisftas elleni vedelmere, de az anyagi forrasok tobb esetben 

gatat szabtak/szabnak a kor technologiai fejlettsegevel osszhangban levo es az 

okmanyhamisftok hamisftasi kepessegeinek „ellenallo” utlevelek elkeszftesenek.

A 90-es evekben forgalomban levo utlevelek viszonylag konnyen hamisfthatoak 

voltak, amely hamisftasokkal es utanzatokkal kapcsolatban tobb ftasos anyag is 

keletkezett, de tudomanyos mukent kiemelnem Gaal Gyula doktori (PhD)

71 Resolution of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the 
Council, of 14 July 1986 supplementary to the resolutions of 23 June 1981 and 30 June 1982 
concerning the introduction of a passport of uniform pattern Official Journal C 185 , 24/07/1986 P. 
0001 - 0001
72 Resolution of the representatives of the Governments of the Member States, meeting within the 
Council of 10 July 1995 supplementary to the resolutions of 23 June 1981, 30 June 1982 and 14 July 
1986 concerning the introduction of a passport of uniform pattern Official Journal C 200, 04/08/1995 
P. 0001 - 0001
73 Resolution of the representatives of the Governments of the Member States, meeting within the 
Council of 17 October 2000 supplementary to the resolutions of 23 June 1981, 30 June 1982, 14 July 
1986 and 10 July 1995 as regards the security characteristics of passports and other travel documents 
(2000/C 310/01)
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ertekezeset74, aki atfogoan, rendszerezve mutatja be az okmanyhamisftasok 

valamennyi lehetseges valtozatat.

A kozokirat-hamisftasok statisztikai adatait 1996-2012 kozotti idointervallumra 

vonatkozoan, hamisftasi modszerek szerinti csoportosftasban a 2. szamu melleklet 

tartalmazza.

2.2. AZ EGYSEGES OKMANY KOTELEZO KIALL^ASA

Az Amerikai Egyesult Allamokat 2001. szeptember 11-en ert terrortamadasok 

megvaltoztattak es atertelmezesre kenyszeritettek a fejlett orszagokban a „biztonsag” 

fogalmat.

A terrortamadasok okainak elemzese soran ismetelten ravilagftottak arra a tenyre, 

hogy a forgalomban levo utazasra jogosfto okmanyokat relative konnyu hamisftani, 

majd a hamisftott okmanyokkal konnyen be lehet utazni az Amerikai Egyesult 

Allamokba. A biztonsag szempontjabol masik jelentos megallapftaskent szerepelt, 

hogy az alkalmazott vizum adatbazisok korszerutlenek, nem felelnek meg a 

terrorizmus es a szervezett bunozes elleni harc felteteleinek.

Mindezek hatasara az Amerikai Egyesult Allamokban torvenyileg szabalyoztak, 

hogy 2004 juliusatol csak azon orszagok allampolgarai utazhatnak be 

v^zummentesen, amelyek bevezetik az elektronikus adattarolasu es biometrikus 

adatokat is tartalmazo utlevelet. Az US Visa Waiver Programme (a tovabbiakban:
75VIzummentessegi Program ) kereteben meghozott szigorito intezkedesek soran 

minden mast hatterbe szoritva egyertelmuen a nemzetbiztonsagi erdekek kerultek 

eloterbe.

A V^zummentessegi Program megszoritasai alol az EU tagallamai sem voltak 

kivetelek, ^gy a megadott hataridore szuksegesse valt az uj utlevelek kifejlesztese es 

bevezetese. A tagallamok korabbi okmanykialtitasi gyakorlatatol elteroen konkret, 

egyseges es hatarozott fellepesre volt szukseg.

Magyarorszag 2008. november 17-evel kerult be a V^zummentesegi Programba, 

amely nem jelent teljes utazasi szabadsagot, mivel az utazni szandekozoknak

74 Gaal Gyula: Az embercsempesz tevekenyseg megjelenesi formainak es modszereinek valtozasai a 
Magyar Koztarsasag allamhataran 1991-2003 kozott. Doktori (PhD) ertekezes, ZMNE Budapest 2005.
75 2004-ben bevezetett Vizummentessegi Program egyik celja az volt, hogy megakadalyozzak a hamis 
szemelyazonossagot hasznalo vagy gyanus emberek beutazasat. A szemelyazonossag 
megallapitasahoz az ujjnyomatot hasznaltak.
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kotelezo egy elektronikus utazas engedelyezesi rendszernek a hasznalata, ahol 

tovabbra is fennall az elutasftas lehetosege. Ebbol adodoan az utazas engedelyezese 

tovabbra is az amerikai hatosagokon mulik, meg akkor is, ha a beutazashoz nincs 

szukseg v^zumra. Ahhoz, hogy a magyar allampolgarok reszesei lehessenek a 

vizummentes utazasnak az Amerikai Egyesult Allamokba76, egy komplex
77belbiztonsagi egyuttmukodesi mechanizmust kellett kialakitani az amerikai fellel.

A szemelyazonossag megallapftasa erdekeben a biometrikus adatoknak az uti 

okmanyokban torteno rogzftesere meg nem letezett nemzetkozi szabalyozas. 

Nemzetkozi szinten a biometrikus adatok alapjan torteno szemelyazonosftas 

altalanos standardjainak a megallapftasat a Nemzetkozi Polgari Repulesi Szervezet 

(International Civil Aviation Organization, a tovabbiakban: ICAO) vegezte. Az
78ICAO, alapfto okmanya alapjan, nem rendelkezik felhatalmazassal arra, hogy 

kotelezo ervenyu eloftasokat hatarozzon meg tagallamai szamara. Ennek ellenere 

mar tobb mint 50 eve vallal vezeto szerepet az uti okmanyok egyseges elvek alapjan 

torteno megjelenesenek es megszemelyesftesenek megallapftasaban es alkalmazando,
79legjobb gyakorlatkent torteno ajanlasaban. Mivel szinte minden ICAO reszes allam 

elfogadja az ajanlasokat, ezert a nem reszes tagallamokat is arra osztonzi, hogy 

kovessek azok megvalosftasat, amelynek kovetkezteben szinte kizarolagos 

befolyassal Mr ezen a teruleten.

Az ICAO kiemelt figyelmet fordftott az okmanyok egyszeru es gyors 

ellenorzesenek vegrehajtasa erdekeben lehetseges eljarasok vizsgalatara, mivel az 

eltero adattartalommal rendelkezo es az adattari ellenorzesekhez manualisan 

rogzftendo adatok jelentos idorafordftast kovetelnek az ellenorzest vegzo szemelytol, 

es nagyfoku hibazasi aranyt eredmenyezhetnek. Ennek az ellenorzesi problemanak a 

megszuntetesere kezdte az ICAO az uti okmanyok kitoltesi szabalyainak 

egysegesfteset, amelynek eredmenyekent kialakitotta a gepi olvasasi zonat (Machine 

Readable Zone, a tovabbiakban: MRZ) az uti okmanyok adathordozo oldalan, es

76 Fontos megjegyezni, hogy a magyar allam az amerikai allampolgarok vizumkotelezettseget a 
rendszervaltas utan feloldotta, amely lepes akkor nem talalt viszonzasra.
77 Stauber Peter: Magyarorszag felvetele az Egyesult Allamok Vizummentessegi Programjaba. Pecsi 
Hataror Tudomanyos Kozlemenyek X., Pecs 2009., HU ISSN 1589-1674
78 Nemzetkozi Polgari Repulesi Szervezet 1944. december 7-en alakult meg Chicagoban, a 
Nemzetkozi Polgari Repulesrol szolo, 52 allam altal alairt Egyezmennyel (Chicagoi Egyezmeny). 
Letoltve: http://www.icao.int, 2012. 14. 10.
79 Machine Readable Travel Documents (MRTDs): History, Interoperability, and Implementation 
Version: Release 1, Status: Draft 1.4, Date: March 23, 2007.
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80meghatarozta a kotelezo felepftesenek szabalyrendszeret is. Ezt az eljarasrendet 

kialakftotta a v^zumoknal es a tartozkodasi engedelyeknel is.

Nem szabad megfeledkezni azonban arrol sem, hogy 1982-ben az ICAO 

javaslatara egeszftette ki az Europai Tanacs az 1981-ben hozott allasfoglalasat az 

egyseges uti okmany biztonsagi vedelmi lehetosegeivel kapcsolatban.

Az Amerikai Egyesult Allamok altal az uti okmanyokban rogzftendo biometrikus 

adatok alkalmazasanak „kenyszere” osszhangban van a Hagai Programban - es annak 

vegrehajtasara elfogadott Cselekvesi Tervben rogzftett - a biometrikus adatok uti 

okmanyokban torteno alkalmazasaval (legkesobb 2006-tol).

Az ICAO ajanlasara 2003-ban megallapftottak a gepi azonosMsra alkalmas
81okmanyok uj standardjait, es meghataroztak a biometrikus azonosMs modszereit.

A biometrikus azonosftok kozul elsodleges azonosftokent az arcot jeloltek meg. 

Ennek ellenorzesere a kapcsolat nelkuli (kontaktmentes) chipen tarolt 

nagyfelbontasu, digitalizalt kep alapjan van lehetoseg. Masodlagos azonosftonak az 

ujjnyomat alapjan torteno azonosMsra tettek javaslatot, amely szinten az 

elektronikus chipen kerul tarolasra. A biometrikus azonosMs harmadik 

lehetosegekent emHtest tettek meg az msz alapjan torteno azonosMsra is. Az emHtett 

biometrikus azonosftok tarolasa minden esetben az elektronikus chipen tortenik, 

amelynek kovetkezteben egyseges kozponti adatbazis kialakMsara nem kerul sor. Az

ICAO szerint ezzel biztosfthato, hogy valamennyi orszagban megtortenhessen az
82azonosMs, es az allamok kozotti azonosMsi atjarhatosag is megvalosulhasson.

2.3. BIOMETRIKUS ADATOK MEGJELENESE AZ 
UTLEVELBEN ES AZ UTI OKMANYOKBAN

A Tanacs 2004. december 13-an kelt 2252/2004/EK Rendeleteben szabalyozta 

eloszor reszletesen a tagallamok altal kialHtott utlevelek es uti okmanyok biztonsagi 

jellemzoire es a biometrikus adatokra vonatkozo eloftasokat. A Rendelet 

megalkotasat harmas cel vezerelte:

80 International Civil Aviation Organization: Machine Readable Travel Documents Part I, Machine 
Readable Passports, Volume 1, Passporth with Machine Readable Data Stored in Optical Character 
Recognition Format 2006.
81 International Civil Aviation Organization: Machine Readable Travel Documents Part I, Machine 
Readable Passports, Volume 2, Specifications for Electronically Enabled Passperts with Biometric 
Identification Capability 2006.
82 A biometrikus adatok gyakorlati alkalmazasat reszletesen az 5. fejezetben ismertetem.
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- az utlevelek biztonsagosabba tetele a harmonizalt biztonsagi jellemzokre 

vonatkozo standardok kotelezo ervenyu meghatarozasa reven;

- megMzhato, kozvetlen kapcsolat biztosftasa az utlevel es annak tulajdonosa 

kozott a biometrikus azonosftok bevezetese reven;

- annak megvalosftasa, hogy az unios allampolgarok megfeleljenek az 

Amerikai Egyesult Allamok VIzummentessegi Programjaban meghatarozott 

kovetelmenyeknek.

A Rendelet elsodleges biometrikus azonosftokent hatarozta meg az arckepet, 

masodlagos azonosftokent pedig az ujjnyomatot. Mind a ket elem alkalmazasa eltero 

idoponttol kotelezo. Az ujjnyomat kotelezo alkalmazasat heves, eltero tartalmu 

„javaslathaboru” elozte meg a Bizottsag, az Europai Parlament es a Bel- es 

Igazsagugyi Tanacs reszerol. „A Tanacs vegul a Bel- es Igazsagugyi Tanacs 2004. 

oktober 25-26-i ulesen kiadott tervezete alapjan fogadta el 2004. december 13-an a 

2252/2004/EK Rendeletet, amelyben nem vette figyelembe a Parlament javaslatait es 

modositasra vonatkozo kereseit. A Rendeletet a biometrikus azonositok 

alkalmazasanak „alaprendeletekent” tarthatjuk szamon a kozossegi jogban. 

Preambulumaban deklaralt celja, hogy a biometrikus azonositok reven „az okmany 

es annak valddi birtokosa kozott megbizhato kapcsolat jdjjon letre”, vagyis 

kikuszobolje az okmanyok csalardfelhasznalasat. Adatvedelmi indokkal rogziti, hogy 

valamennyi tagallamnak egyetlen szervet kell kijelolnie az utlevelek es mas uti 

okmanyok eloallitasara, utal tovabba arra, hogy az utlevelekkel es uti okmanyokkal 

osszefuggesben felmerulo adatkezelesre a 95/46/EK83 iranyelv szabalyait kell 

alkalmazni. Az aranyossag kovetelmenyenek vald megfeleles erdekeben a rendelet 

leszogezi, hogy a benne foglalt rendelkezesek altal alkalmazott jogkorlatozasok nem
84lepik at a Schengeni Megallapodas vegrehajtasahoz szukseges merteket. ”

A Tanacs 2252/2004/EK Rendelete a megbizhato szemelyazonositas es a 

megfelelo okmanyvedelmi eljarasok szempontjabol ket teruletre oszthato fel. 

Egyreszt reszletesen meghatarozza az utlevelek es uti okmanyok minimum 

biztonsagi kovetelmenyeit. Teszi ezt ugy, hogy egyes esetekben valasztasi

83 Az Europai Parlament es Tanacs 95/46/EK Iranyelve (1995. oktober 24.) a szemelyes adatok 
feldolgozasa vonatkozasaban az egyenek vedelmerol es az ilyen adatok szabad aramlasarol. (HL L 
281, 23.11.1995. o. 31)
Letoltve:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1995L0046:20031120 
:HU:PDF, 2012. 07. 10.
84 Drinoczi Timea - Kocsis Miklos - Zeller Judit: A szemelyes adatok vedelme es a biometrikus 
azonosito szerepe a szupranacionalis azonositas tukreben. Pecsi Hataror Tudomanyos Kozlemenyek 
IX., Pecs 2008., HU ISSN 1589-1674, - p. 9.
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lehetoseget biztosft a tagallamok szamara, hogy a „felkmalt” eljarasok kozul 

melyiket reszesftik elonyben, illetve melyik biztonsagi elemet alkalmazzak. A 

biztonsagi elemek egyseges, minimum - es a XXI. szazad technologiai fejlettsegenek 

megfelelo - meghatarozasa jelentos lepesnek tekintheto az 1974-tol szorgalmazott 

egyseges okmany kialHtasaban.

A masik terulet, amit kotelezove tesz a Rendelet, nem mas, mint a biometrikus 

adatok alkalmazasa. Ezen a teruleten mar nincs valasztasi lehetosege a 

tagallamoknak, mivel a Rendelet kihirdeteset megelozoen az ujjnyomattal 

kapcsolatban lezajlott szakmai vitakat kovetoen taxative meghataroztak elsodleges
85azonosftokent az arckep, masodlagos biometrikus adatkent az ujjnyomat 

alkalmazasat.

Jogosan merulhet fel az a kerdes, hogy miert van szukseg a minimum biztonsagi 

kovetelmenyek meghatarozasara, ha az okmanyban rogzftesre kerulnek a biometrikus 

azonositok, amelyeknek megfeleloen vedettnek kell lenniuk a hamisftas ellen, es 

azonosMs eseten biztosftjak az okmany tulajdonosanak es az okmany kialHtojanak 

azonossagat. A valasz viszonylag egyszeru, megis osszetett, ugyanis a minimum 

biztonsagi elemek meghatarozasanak celja - azon kivul, hogy egyseges megjelenest, 

formatumot adnak az okmanynak - az, hogy biztosftsak az okmany hamisftas elleni 

vedelmet. A minimum biztonsagi kovetelmenyek az alabbi okmanyelemekre 

terjednek ki:

- az okmany alapanyagara;

- a szemelyazonosfto adatokat tartalmazo oldalra;

- az alkalmazott nyomtatastechnikara;

- a masolas elleni vedelemre;

- a kialHtasi technikara.

Az okmany minden egyes alkotoelemere kiterjedo biztonsagi kovetelmenyeket 

allapftottak meg. A kerdesre a valaszt egyreszrol az adja meg, hogy a Rendelet 

eloftasai a tagallamok allampolgarai reszere kialHtott, tizenket honapnal hosszabb 

ervenyessegi ideju utlevelek es uti okmanyok eseteben alkalmazando kotelezoen. 

Masreszrol azok a szemelyek, akik az okmanyok tulajdonosaiva/hasznaloiva valnak,

85 A bal es a jobb mutatoujj sima lenyomata. Abban az esetben, ha az ujjnyomatok minosege nem 
megfelelo es/vagy a mutatoujj serult, a kozepsoujj, a gyurusujj vagy a huvelykujj megfelelo minosegu 
sima lenyomatat kell rogziteni.
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a schengeni kulso hatarok atlepese soran minimum ellenorzes86 ala esnek, ^gy 

okmanyaik ellenorzeset gyors es egyszeru modszerekkel kell vegrehajtani. Ehhez az 

ellenorzesi metodikahoz szukseges az, hogy az okmanyok biztonsagi elemeinek 

eredetisege akar technikai eszkozok alkalmazasa nelkul is megallapfthato legyen. A 

biometrikus adatok alkalmazasa tehat nem helyettesfti, hanem kiegeszfti az 

okmanyelemek hagyomanyos vizsgalatan alapulo ellenorzeset. Abban az esetben, ha 

az okmany eredetisegevel vagy az ellenorzes ala vont szemely szemelyazonossagaval 

kapcsolatban gyanuok merul fel, akkor a biometrikus adatok ellenorzese helyben 

biztosft lehetoseget annak igazolasara vagy kizarasara.

A kotelezo kialHtasi hataridokkel kapcsolatban fontos megemHteni, hogy nem a 

Rendelet kihirdetesetol, hanem a rendelet felhatalmazasa alapjan megallapftando 

muszaki eloftasok meghatarozasanak idopontjatol szamftva kellett legkesobb 18 

honappal az arckep tekinteteben es 36 honap elteltevel pedig az ujjnyomat 

tekinteteben alkalmazni az eloftasokat.

Az arckep szerepeltetesere vonatkozo muszaki eloftasok megallapftasat a
87Bizottsag 2005. februar 28-i hatarozataban , m^g a levett ujjnyomatok tarolasara es

vedelmere vonatkozo muszaki eloftasok megallapftasat a 2006. junius 28-i
88hatarozataban fogadta el. Ebbol kovetkezoen az arckep integralasat legkesobb 

2006. augusztus 28-ig, m^g az ujjnyomat rogzfteset 2009. junius 28-ig kellett a 

tagallamoknak teljesfteniuk.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy 2006. augusztus 28-tol a Rendelet hatalya ala
89tartozo okmanyokat a minimum biztonsagi kovetelmenyeknek megfelelo 

formatumban es az arckepet integralva kell kialHtani.

A Rendelet hatalybalepeset kovetoen a muszaki elofrasok magallapftasa soran 

egyre tobb gyakorlati kivitelezessel kapcsolatos nehezseg adodott, foleg az 

ujjnyomat rogzftesevel kapcsolatosan. A Rendelet elfogadasakor nem alltak

86 Az Europai Parlament es Tanacs 2006. marcius 15-i 562/2006/EK Rendelete a szemelyek 
hataratlepesre iranyado szabalyok kozossegi kodexenek (Schengeni hatar-ellenorzesi kodex) 
letrehozasarol L105/1, 7.§
Letoltve:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:105:0001:0032:HU:PDF, 
2012. 05. 15.
87 A Bizottsag Hatarozata 2005/II/28 a tagallamok altal kiallitott utlevelekben es uti okmanyokban 
alkalmazott biztonsagi jellemzok es biometria szabvanyaira vonatkozo muszaki eloirasok 
megallapitasairol, Brusszel 2005/II/28, K(2005) 409 vegleges
88 A Bizottsag Hatarozata 2006/VI/28 a tagallamok altal kiallitott utlevelekben es uti okmanyok 
biztonsagi jellemzoire es biometrikus elemeire vonatkozo eloirasok muszaki leirasainak 
megallapitasarol, Brusszel 2006/VI/28, B(2006) 2909 veglege, NEM NYILVANOS
89 Nagyon fontos kiemelni, hogy nem vonatkozik a szemelyazonosito igazolvanyokra.
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rendelkezesre olyan gyakorlati tapasztalatok, amelyek megfelelo szakmai hatteret 

biztosftottak volna ahhoz, hogy a Bizottsag valoban felelossegteljes dontest tudjon 

hozni.

Joggal feltetelezheto az, hogy nem voltak alaptalanok az Europai Parlamentben es 

a Tanacsban felvetett szakmai ervelesek. Nem alltak rendelkezesre informaciok arrol 

sem, hogy az elektronikus chipet hogyan es az okmanyon belul hol lehet rogzfteni, 

mivel ezzel meg korabban nem probalkoztak (alapvetoen kartya formatumu 

okmanyokkal Mserleteztek), csak felteteleztek, hogy a technologia fejlettsegi szintje 

biztosftja a gyakorlati kivitelezest.

Masik jelentos hianyossaga volt a Rendeletnek, hogy nem tett kivetelt az 

ujjnyomat adasi kotelezettseg alol. Nem vette figyelembe, hogy az eletkori 

sajatossagokbol adodoan vannak olyan korcsoportok, akiktol nem lehet ertekelheto 

ujjnyomatot venni, illetve vannak olyan szemelyek, akik a foglalkozasuk miatt 

(ujjaik folyamatos surlodasnak, kopasnak vannak kiteve, mint peldaul: fizikai 

munkasok, autofenyezo, komuves, stb.) nem kepesek azonos^tasra alkalmas 

ujjnyomatot adni.

A harmadik szempont, amivel nem szamoltak 2004-ben az, hogy mikent tortenjen 

azon okmanyok eseten a biometrikus elemek rogzitese, amelyekkel tobben is 

utazhatnak, peldaul a szulo utleveleben szerepel a gyerek/gyerekek adata/adatai.

A felvetett hianyossagok megszuntetesere az Europai Parlament es a Tanacs 2009. 

majus 28-an kiadta a 444/2009/EK Rendeletet90, amely kiterjed arra, hogy:

- az okmanyokat egyedi okmanykent kell kiall^tani, egy szemely egy okmany;

- a 12. eletevuket be nem toltott gyerekek mentesulnek az ujjnyomat adasi 

kotelezettseg alol „azok a tagallamok, amelyeknek 2009. junius 26. elott 

elfogadott nemzeti joga 12 evnel alacsonyabb korhatart allapit meg, egy 

atmeneti idoszakban, azaz 2009. junius 26-at koveto negy evig 

alkalmazhatjak ezt a korhatart. A korhatar azonban meg az atmeneti 

idoszakban sem lehet 6 evnel alacsonyabb”; 91

- azok a szemelyek, akiknel az ujjnyomatvetel fizikailag lehetetlen, 

mentesulnek a kotelezettseg alol;

90 Az Europai Parlament es a Tanacs 444/2009/EK Rendelete (2009. majus 28.) a tagallamok altal 
kiallitott utlevelek es uti okmanyok biztonsagi jellemzoire es biometrikus elemeire vonatkozo
eloirasokrol szolo 2252/2004/EK tanacsi rendelet modositasararol
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- azokat a szemelyeket, akiknel atmenetileg nem lehetseges az ujjnyomat 

vetele, maximum egy evig ervenyes ideiglenes utlevellel kell ellatni.

A modosftas lehetoseget biztosft bizonyos objektiv tenyezok eseten arra, hogy 

nem kotelezo ujjnyomat vetele. Ezzel egyutt megallapfthato, hogy a Tanacs meg 

mindig nem erezte a helyzet sulyat, es igyekezett a legegyszerubb modon 

meghatarozni allaspontjat. Velemenyem szerint az eljarassal kapcsolatos ellenerveket 

az Europai Adatvedelmi Biztos fogalmazta meg legjobban, amikor azt mondta, hogy 

meg mindig elegtelennek tartja a mentessegeket, mivel azok nem kepesek kezelni a 

biometrikus rendszerek belso hianyossagaibol eredo valamennyi lehetseges es 

relevans helyzetet, konkretan a gyermekekkel es az idos szemelyekkel kapcsolatos
92kerdeseket.

Az „egy szemely -  egy utlevel” elvet csak a vonatkozo korhatarnal idosebb 

gyerekekre szabad alkalmazni. ”93

Figyelemmel kell lenni arra a tenyre is, hogy az „egy szemely-egy okmany” 

rendelkezes bevezetesevel mindenkinek kulon-kulon utlevellel kell rendelkeznie. A 

biometrikus adatok alkalmazasaval lehetoseg ny^lik az okmany tulajdonosa es az 

okmany kozotti kozvetlen kapcsolat megallap^tasara, kiveve a gyerekkereskedelem 

miatt leginkabb erintett szemelyeket, nevezetesen a 6 ev alatti gyerekeket. Ezen 

gyerekek adatai esetenkent a szuleik utleveleben szerepeltek es a szuleikkel egyutt 

utazhattak. Az elv bevezetese nem biztos^tja a gyerekkereskedelem visszaszoritasat, 

mivel nem jelent megoldast arra az esetre, ha egy csaladi utlevelbe nem az arra 

jogosult hatosag jegyezte be a gyereket, „elraboltak” a szuleitol, es megk^sereltek 

atlepni vele az allamhatart. Amennyiben az ujjnyomat adasi kotelezettseg also 

korhatarat be nem tolto szemelyek is onallo utlevellel rendelkeznek, akkor meg 

nagyobb veszelynek vannak kiteve a gyerekkereskedelem „aldozatai”, mivel 

biometrikus szemelyazonositas vegrehajtasara nincs lehetoseg, illetve az igazoltatas 

es a hatarfogalom-ellenorzes soran nem, vagy csak nagyon nehezen bizony^thatO a 

gyerek es a felnott kisero kozotti (szulo-gyerek) kapcsolat.

Allaspontom szerint ezen logikai okfejtes kovetkezteben sokkal nagyobb 

biztonsagot jelent a gyerekkereskedelem megelozese es visszaszor^tasa teren, ha az 

„egy szemely-egy okmany” elv csak az ujjnyomat adasi kotelezettseg also

92 Az Europai Adatvedelmi Biztos Velemenye a tagallamok altal kiallitott utlevelek es uti okmanyok 
biztonsagi jellemzoire es biometrikus elemeire vonatkozo eloirasokrol szolo 2252/2004/EK tanacsi
rendelet modositasarol szolo europai parlamenti es tanacsi rendeletjavaslatrol, (2008/C 200/01)
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korhataratol valik kotelezo ervenyuve. Az ujjnyomat adasi kotelezettseg also 

korhataraig a szulok utlevelebe bejegyzett gyerekek lenyegesen kisebb mertekben 

vannak kiteve annak, hogy a gyerekkereskedelem aldozataiva valjanak. 

Megfontolando, hogy a gyerekek vedelme erdekeben a jovoben egy mas 

okmanykiallftasi eljarast alakftsanak ki az arra jogosult hatosagok.

Velemenyem szerint a tagallamoknak olyan okmanykiallftasi eljarast kellene 

egysegesen alkalmazniuk, amelynek soran - a biometrikus adat rogzftesere, a 

meghatarozott also korhatart be nem toltott gyerekek eseten - csak a szulo 

okmanyaban lehessen rogzfteni a gyerek/gyerekek adatait, es az utazas elsodlegesen 

csak a szulovel tortenhessen. Amennyiben nem a szulovel egyutt utazik a gyerek, 

akkor szinten biometrikus adatok alapjan legyen igazolhato a kapcsolat a szulo es a 

gyerek felugyeletet ellato szemely kozott, valamint megallapfthato, hogy a szulo 

engedelyevel tortenik az utazas. Ennek a kapcsolatnak a megallapftasara kulon 

adatbazis is szolgalhat, ahol meghatarozott eljarasrend alapjan osszekapcsolasra es az 

utazas idotartamara tarolasra kerul a szulo es a Msero biometrikus azonosftoja, 

peldaul az ujjnyomata. Ennek a kapcsolatnak a megallapfthatosagat az ellenorzo 

hatosagok szamara biztosftani kell.

2.4. BIOMETRIKUS ADATOK MEGJELENESE AZ EGYSEGES, 
SCHENGEN rtPUSU V^ZUMOKNAL

A biometrikus adatoknak a rendeszeti celu szemelyazonosftasban betoltott 

terhodftasa kovetkezteben szuksegesnek tartom feldolgozni a vizumkotelezettseg ala 

eso harmadik orszagbeli allampolgarokra vonatkozoan megjeleno biometrikus 

szemelyazonosftasi kotelezettseg bevezetesehez vezeto utat es az alkalmazando 

ellenorzesi lehetosegeket. A biometrikus adatokat tartalmazo okmanyok megjelenese 

es a vizumkotelezett allampolgarok biometrikus adatainak rogzftese, majd 

ellenorzese 2010-re er ossze a gyakorlatban, es „fedi le” a schengeni ovezet teruleten 

tartozkodo, illetve az oda beutazni szandekozo szemelyek jelentos reszet, akik 

eseteben a szemelyazonosftast biometrikus adatok alapjan is el lehet vegezni.

Az egyseges formatumu es tartalmu, valamint a hamisftas elleni egyseges 

biztonsagi elemekkel vedett v^zum igenye az Europai Uniot letrehozo Maastrichti 

Szerzodes alaftasaval a megvalosulas utjara lepett. A Szerzodes 100. cikke eloftja, 

hogy az EU Tanacsanak 1996. januar 1-jeig el kell fogadnia a vizumok egyseges
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formatumara vonatkozo intezkedeseket, mivel az egyseges formatumu vizumok 

bevezetese fontos lepes a vizumpolitika harmonizacioja fele, amely hozzajarul a 

belso piac megteremtesehez es a hatarellenorzestol mentes belso hatarok altal 

osszekotott kozos terseg kialakulasahoz. Ettol a kotelezettsegtol es celtol vezerelve 

az EU Tanacsa 1995. majus 29-en elfogadta a v^zumok egyseges formatumanak 

meghatarozasarol szolo 1863/95/EK Rendeletet.94 A Rendelet meghatarozta a 

vizumok egyseges formai megjeleneset es tartalmat, valamint azt, hogy orszagonkent 

egyetlen szervezetet lehet kijelolni a vizumok gyartasara, amely gyartas soran 

kotelezoen alkalmazni kell a hamisftas elleni vedelmet nyujto okmanybiztonsagi 

elemeket.

A Rendelet megalkotasa az elso lepes volt a tagallamok altal korabban kiadott 

kulonbozo biztonsagi elemekkel rendelkezo es eltero tartalommal megszemelyesftett 

v^zumok felvaltasara. Ez az egysegesftes az ellenorzest vegzo hatosagok munkajat is 

nagymertekben konnyftette, illetve tovabb erosftette a szerzodo felek egysegenek 

megteremteset.

Az 1863/95/EK rendeletet 2002-ben modosftottak95 eloszor, amely modosftas a 

v^zumok hamisftas elleni vedelmet szolgalta. Ahhoz, hogy egy orszag vagy kozosseg 

teruletere valaki beutazzon, es ott tartozkodjon, alapesetben utlevelre, es ha ket- vagy 

tobboldalu szerzodesek nem teszik lehetove, akkor v^zumra van szukseg.

Az EU az utlevelekre vonatkozoan elkezdte, es - amint bemutattam - 2004-ben 

mar el is fogadta azok biometrikus adatokkal torteno ellatasara vonatkozo 

Rendeletet. Megallapfthato tehat, hogy az utlevelekkel parhuzamosan a vizumok 

„eleteben” is elkezdodott a megvalosfthatosagi vizsgalat a biometrikus adatok 

tarolasa a szemelyazonosftas soran torteno alkalmazasa erdekeben.

Egy gondolat erejeig visszaterve meg a 2002-es modosftashoz, annak lenyeges 

eleme volt a tovabbi muszaki eloftasok meghatarozasa a hamisftas elleni vedelem 

erdekeben. Velemenyem szerint viszont biztonsagi szempontbol a leglenyegesebb 

modosftasnak az tekintheto, hogy a vizumon integralt arckepet kellett rogzfteni, 

amellyel szemben kovetelmeny volt a hamisftas elleni vedelem is. Ez volt az elso

94 A Tanacs 1683/95/EK rendelete (1995. majus 29.) a vizumok egyseges formatumanak 
meghatarozasarol
Letoltve: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995R1683:HU:NOT, 
2012. 04. 10.
95 A Tanacs 334/2002/EK Rendelete (2002. februar 18.) a vizumok egyseges formatumanak 
meghatarozasarol szolo 1683/95/EK rendelet modositasarol
Letoltve: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:19:04:32002R0334:HU:PDF 
2012. 04. 10.
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lepes ahhoz, hogy az okmany tulajdonosa megMzhatoan kapcsolhatova valjon az 

okmanyahoz, es megakadalyozza annak jogosulatlan felhasznalasat. Szinte 

elkepzelhetetlen es felfoghatatlan mai szemmel az, hogy het evig az egyseges vizum 

nem tartalmazta a tulajdonosa fenykepet/arckepet akkor, amikor a vizum 

tulajdonosanak allampolgarsaga szerinti utlevelenek okmanyhamisftas elleni 

vedelmere semmilyen „rahatassal” nem volt az EU. A fenykep integralasa a v^zumra 

jelentos lepesnek bizonyult.

Az Europai Tanacs a 2002. junius 21-22-i sevillai ulesen elsodleges prioritaskent 

fontolora vette a vizumadatok kozos azonosftasi rendszerenek letrehozasat, valamint 

a 2002. junius 13-an a Tanacs altal elfogadott iranymutatasok alapjan torteno 

mielobbi bevezeteset szorgalmazta. Ennek hatasara 2004-ben elfogadta a VIS 

letrehozasarol szolo Hatarozatat96. A VIS a vizumadatok tagallamok kozotti cserejet 

szolgalja, es lehetove teszi a nemzeti hatosagok szamara a vizumadatok bevitelet, 

illetve az ellenorzo hatosagok szamara pedig az adatok elektronikus uton torteno 

megtekinteset.

A VIS jelentosege az ellenorzes oldalarol abban hatarozhato meg, hogy lehetoseg 

nyftik valamennyi tagallam szamara, hogy a tobbi tagallam altal kialHtott v^zumok 

kiadasakor felvetelezett es rogzftett adatokat - termeszetesen megfelelo 

jogosultsagok biztosftasaval - megtekintse es az adatok valodisagat ellenorizze. A 

vizumkialHto hatosagoknak viszont abban nyujt segftseget a VIS, hogy lehetoseguk 

van a vizumkerelmet benyujto szemellyel kapcsolatban elozmenykutatast is 

vegrehajtani, amelynek eredmenyekent kiszurhetoek a v^zumokkal valo visszaelesek. 

Megakadalyozhato az is, hogy vizumkotelezett allampolgarok huzamosan 

tartozkodjanak a schengeni terseg teruleten.

Egy pelda a gyakorlati megkozeHtes oldalarol. A korabbi „gyakorlat” szerint, 

valaki kerelmezett egy tobbszori beutazasra es rovid ideju tartozkodasra jogosfto 

v^zumot Spanyolorszag ankarai nagykovetsegen, amellyel a v^zum ervenyessegi 

ideje alatt, hat honapon belul kilencven napig is tartozkodhatott a schengeni 

tersegben (nem csak Spanyolorszagban). A v^zum ervenyessegi idejenek elso napjan 

beutazott a schengeni tersegbe es egyhuzamban kilencven napig tartozkodott, majd 

elhagyta a terseget. Ezt kovetoen hazajaban kerelmezett egy uj utlevelet, amellyel

96 A Tanacs Hatarozata (2004. junius 8.) a Vizuminformacios Rendszer letrehozasarol (VIS) 
(2004/512/EK)
Letoltve: http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004D0512:HU: HTML, 
2012. 04. 10.
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bement peldaul Magyarorszag kisinyovi nagykovetsegere es v^zumkerelmet adott be. 

Ha a vizumkiadas feltetelei fennalltak, akkor a v^zumot kiadtak szamara, mivel az 

utlevelbol nem lehetett megallapftani, hogy korabban mikor utazott be a schengeni 

tersegbe, illetve a magyar nagykovetsegen sem volt informacio arra vonatkozoan, 

hogy korabban mikor es milyen vizummal rendelkezett.

A 2004-ben elfogadott VIS Hatarozat meg nem tartalmazta azt, hogy a 

vizumkerelmezoktol biometrikus adatot kell rogzfteni. Az erre vonatkozo
97rendelkezest a 2008-ban elfogadott Rendelet tartalmazza. A VIS Rendelet 9. cikke 

a beviteli adatok kozott hatarozza meg a kerelmezo arckepet es ujjnyomatat. A 

vizumkerelmek feldolgozasarol es a kiadott vizumok modosftasarol szolo
98Kezikonyv rendelkezese szerint a kerelmezotol biometrikus azonosftokent digitalis 

fenykepet es digitalisan rogzftett, lapos ujjnyomatot kell felvenni mind a tiz ujjarol. 

Mentesulnek az ujjnyomat adasi kotelezettseg alol a 12. eletevuk betoltese elotti 

napig a gyerekek, illetve azok a szemelyek, akiktol ujjnyomat vetele fizikailag nem 

lehetseges. Amennyiben nem mind a tiz ujjrol lehet ujjnyomatot venni, ugy a 

lehetseges ujjakrol kell ujjnyomatot rogzfteni. Amennyiben viszont egyetlen ujjrol 

sem lehet ujjnyomatot venni, akkor a kovetkezo v^zumkerelemnel ugy kell tekinteni 

a szemelyt, hogy elso alkalommal vizumkerelmet benyujto szemelynek minosul, es 

tizujjas ujjnyomatot kell tole rogzfteni.

A VIS Rendelet kotelezettsegeket allapft meg mind a kulso hataratkelohelyeken 

torteno ellenorzeskor, mind a tagallamok teruleten vegzett ellenorzes soran. A VIS 

mukodesenek megkezdeset koveto legfeljebb harom evig a kereses kizarolag a 

v^zumbelyeg sorszama alapjan is elvegezheto, majd a harom ev letelte utan a 

szemelyazonosftas az ujjnyomatvetel alapjan is kotelezove valik. Az utlevelben tarolt 

ujjnyomat alapjan torteno szemelyazonosftas nem kotelezo vegrehajtasaval 

ellentetben a vizumok eseteben taxative meghatarozasra kerult, hogy mikortol kell 

ujjnyomat alapjan is elvegezni a szemelyazonosftast.

97 Az Europai Parlament es Tanacs 767/2008/EK Rendelete (2008. julius 9.) a vizuminformacios 
rendszerrol (VIS) es a rovid tavu tartozkodasra jogosito vizumokra vonatkozo adatok tagallamok 
kozotti cserejerol (VIS Rendelet)
Letoltve:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=0J:L:2008:218:0060:0081:HU: PDF 
2012. 04. 10.
98 A Bizottsag C(2011) 5501 vegleges Vegrehajtasi Hatarozata (2011. augusztus 4.) a vizumkerelmek 
feldolgozasarol es a kiadott vizumok modositasarol szolo kezikonyv letrehozasarol szolo, 2010. 
marcius 19-i C (2010) 1620 vegleges bizottsagi hatarozat modositasarol
Letoltve: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/download/a7f9/20000/HU_handbook.pdf, 2012. 04. 10.
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Az EU tagallamainak a VIS Rendelet elfogadasakor nyilvanvalova valt, hogy a 

VIS indulasanak pillanatatol a v^zumkerelmez6kt6l ujjnyomatot kell venni es 

rogzfteni, illetve a vizumbirtokosokat a schengeni kulso hatarokon torteno 

belepesnel, valamint a tagallamok teruleten vegzett migracios ellenorzesek soran 

ujjnyomatuk alapjan kell azonosftani, mely gyakorlati megvalosftasara meg harom ev 

felkeszulest kaptak.

A VIS bevezetesere vonatkozoan a Bizottsag ugy dontott, hogy az orszagokat 

regiokra osztja, es a v^zumliberalizaciOs folyamatokkal osszhangban regionkent 

hatarozza meg a VIS bevezetesenek sorrendjet es utemezeset. Az elso harom regio 

meghatarozasat a 2009-es Bizottsagi Hatarozat99 tartalmazza. Elso regionak Algeriat, 

Egyiptomot, Lfoiat, Mauritaniat, Marokkot es Tuneziat rogzfti. Masodik regionak 

Izraelt, Jordaniat, Libanont es Szmat nevesfti. A harmadik regioba sorolja 

Afganisztant, Bahreint, Irant, Irakot, Kuvaitot, Omant, Katart, Szaud-Arabiat, az 

Egyesult Arab Emftsegeket es Jement.

A Hatarozat fontos rendelkezest tartalmaz a hataratkelohelyen benyujtott 

v^zumkerelmekkel kapcsolatosan, hiszen a kulso hataratkelohelyek kulon regionak 

minosulnek, ^gy az atkelohelyeken nem csak az ellenorzesre, hanem a 

vizumkerelmezesnel az ujjnyomatok levetelere is fel kell keszulni. Magyarorszagon 

a Rendorseg nem vizumkialHto hatosag, de az atkelohelyeken a vizumkerelmet o 

veszi at, amit tovabbft a Bevandorlasi es Allampolgarsagi Hivatalhoz, aki dont a 

v^zum kiallftasarol vagy elutasftasarol. Amennyiben a vizumkialHtas mellett dont, 

akkor a Rendorsegnek kell vegrehajtania a VIS-ben torteno adatrogzfteseket, koztuk 

az ujjnyomatok levetelet is, amelyre fel kell keszulni, es a megfelelo technikai es 

informatikai hatteret kell biztosftani hozza. A Rendorseg mar rendelkezik a 

vizumkiadashoz szukseges feltetelekkel a vizumkiadasra feljogosftott 25 

hataratkelohelyen, ujjnyomat olvaso eszkozoket is beszerzett, de a vizumkiadas meg 

nem ujjnyomat rogzftesevel valosul meg.

Velemenyem szerint a hataratkelohelyeken kerelmezett v^zumok eseteben 

celszeru es esszeru lenne, ha a Rendorseg onalloan bftalhatna el a benyujtott 

vizumkerelmeket, amelynek eredmenyekent, a vizumkerelem pozitiv elbftalasa

99 A Bizottsag 2010/49/EK Hatarozata (2009. november 30.) a vizuminformacios rendszer (VIS) 
mukodesenek megkezdese tekinteteben az elso regiok meghatarozasarol
Letoltve: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=0J:L:2010:023:0062:0064:HU:PDF 
2012. 04. 10.
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eseten jelentosen csokkenne a v^zumkiall^tas ideje es ezzel egyutt a kerelmezo 

varakoztatasa is.

A VIS elso regioban torteno indulasanak 2011. oktober 11-i idopontjat a Bizottsag 

2011. szeptember 21-i Vegrehajtasi Hatarozata100 allapftotta meg. Ettol az idoponttol 

kell szamolni a harom evet, amikor mar az ujjnyomat alapjan is vegre kell hajtani a 

vizumbirtokos szemelyazonosftasat, amely datum 2014. oktober 11.

2.5. A 2. FEJEZET OSSZEGZESE ES KOVETKEZTETESEK 
LEVONASA

A kutatas eredmenyekent megallapfthato, hogy az EU a tagallamok 

allampolgarainak biztonsagat egyreszrol azzal igyekszik biztosftani, hogy olyan 

utlevelekkel latja el oket, amelyekkel megteremtettek a tulajdonos kozvetlen 

kapcsolatat a biometrikus adatok reven, Igy biztosfthato a kozosseghez valo 

tartozasuk tenye. Masreszrol viszont az EU Biztonsagi Strategiaja es a Belso 

Biztonsagi Strategiaja is biztonsagi kockazatkent ertekeli az illegalis migraciot, 

amelynek egyik kiszuresi lehetosege a v^zumk6telezett orszagok allampolgarainak 

ketseget kizaro szemelyazonosftasa, amely a VIS reven garantalhato, hiszen a 

biometrikus adatok felvetelezese soran a vizum tulajdonosa es a vizum kozott is 

letrejon a kozvetlen kapcsolat. Ennek a kozvetlen kapcsolatnak a minel elobbi 

megallapftasa az EU biztonsagat szolgalja, Igy indokolt az ellenorzes kezdeti 

idopontjanak konkret meghatarozasa is.

A forraskutatas es az elemzes soran kitertem a harmadik orszagok 

allampolgarainak kialHtott tartozkodasi engedelyek egyseges formatumanak 

vizsgalatara is. Mivel megallapftottam, hogy a biometrikus adatok felvetelezeseben 

es tarolasaban teljes azonossagot mutat az utlevelek biometrikus adataival es 

tarolasaval, ezert kulon alfejezetet nem szenteltem annak.

100 A Bizottsag 2011/636/EU Vegrehajtasi Hatarozata (2011. szeptember 21.) a vizuminformacios 
rendszer (VIS) mukodesenek az elso regioban torteno megkezdese tekinteteben az idopont 
meghatarozasarol
Letoltve: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=0J:L:2011:249:0018:0020:HU:PDF 
2012. 04. 10.
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Az informaciofeldolgozas eredmenyekent kijelentheto, hogy az egyseges okmany 

gyakorlati megjelenese talan a mai napig nem tortent volna meg, ha nincs egy 2001- 

es terrorcselekmeny, amely radobbentette a vilagot arra, hogy a biztonsagunk 

alapvetoen attol fugg, hogy tudjuk-e a szemelyeket azonosftani.

A megszerzett ismeretek birtokaban elmondhato, hogy a tagallamok az egyseges 

okmanyok formai es tartalmi elemeinek egysegesfteset az ellenorzes biztonsagnovelo 

oldalarol megkozelftve nem tartottak fontosnak. Ezt a tenyt bizonyftja az a 

megallapftasom, hogy az egyseges okmanyra vonatkozo javaslat es nem kotelezo 

kibocsatasa kozott 11 ev, m^g a kotelezo kiallftas kozott 32 ev telt el, amely 

biztonsagi szempontbol elfogadhatatlan.

A dokumentumelemzesek alapjan kijelentheto, hogy a biometrikus adatok alapjan 

torteno szemelyazonosftas vegrehajthatosaga erdekeben rogzftett biometrikus adatok 

minden esetben a kor technikai es technologiai fejlettsegi szintjevel osszhangban 

eredmenyezik az okmanyok biztonsagi elemeinek fejlodeset. Ezzel biztosftotta valik 

az okmanyok egyszeru eszkozokkel es modszerekkel torteno azonosftasa, illetve a 

hamisftas elleni vedelem is novekszik.

Az okmanykiallftasi kotelezettseg elemzese soran megallapftottam, hogy a 

biometrikus adatok rogzftese a meghatarozott also korhatart be nem toltott gyerekek 

eseten nem kotelezo, amely a gyerekkereskedelem potencialis aldozatava teszi oket, 

^gy olyan javaslatot fogalmaztam meg a vedelmuk erdekeben, amely biztosftja a 

megfelelo kapcsolat ellenorizhetoseget azzal, akivel utaznak.

Az elvegzett elemzesek alapjan kovetkezteteskent fogalmazhato meg, hogy a 

biometrikus adatok rogzftese es az ezzel megvalosulo okmanyelemek fejlodese azt 

eredmenyezi, hogy a biometrikus adatok alapjan torteno szemelyazonosftas es a 

hagyomanyos, okmanyba rogzftett biztonsagi elemek alapjan torteno 

szemelyazonosftas nem nelkulozik egymas jelenletet, hanem kiegeszftik egymast. 

Minden ellenorzesi mechanizmusnak megvan a kivant biztonsagi szint eleresehez 

igazodo helye.
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3. SZEMELYAZONOSITAS A RENDESZETI 
m u n k Ab a n

Kutatasi temam kozponti kerdeskore a rendeszeti celu szemelyazonosftas 

vegrehajtasanak, a szemelyazonossag megallapftasanak gyakorlati modszere.

A szemelyazonosftassal es a szemelyleftassal kapcsolatos szakirodalom kutatasa 

es feldolgozasa soran azt tapasztaltam, hogy a kriminalisztikai azonosftas elmelete es 

a szemelyazonosftas kriminalisztikai vonatkozasanak temakoreben gazdag hazai es 

nemzetkozi szakirodalom all rendelkezesre neves szaktekintelyektol, mint peldaul 

Kertesz Imre es Katona Geza. Ebben a tekintetben egyik legregebbinek tekintheto 

Sebe Balint (Kovar Videki csendbiztos) 1869-es muve a Szemelyleftasrol101. A 

kriminalisztikai megkozelftesu szemelyazonosftas vonatkozasaban, a hazai 

szakirodalom talan elso jelentosebb, rendszerezo muve a Vargha Laszlo altal 

szerkesztett 1966-os Kriminalisztika timu egyetemi jegyzet, amelynek a VI. fejezete 

a szemelyazonosftast dolgozza fel.

„A kriminalisztika az a bunugyi tudomany, amely a buncselekmeny targyi es 

szemelyi nyomai keletkezesenek, valamint a targyi es szemelyi nyomokbol meritheto 

bizonyitekok bunteto jogalkalmazasban torteno megismeresenek a torvenyszerusegeit 

kutatja.” 102

Altalanossagban elmondhato, hogy koznapi ertelemben a kriminalisztika a 

bunteto jogalkalmazas taktikai es technikai kerdeseinek megvalaszolasara hivatott 

tudomanyagkent szolgal, annak ellenere, hogy mas teruleteken is hatekony seg^tseg, 

kovetendo eljaras lehet a bizony^tekok feltarasaban es osszeveteseben.

Egyetertek azzal a megallapftassal, hogy a kriminalisztika egy olyan 

hatekonysagrol szol, ahol az adott feladatot specializaltan, a rendelkezesre allo 

erokkel es eszkozokkel, a gyakorlati tapasztalatok es otletek reven, a legkisebb
103

kockazattal es gyorsan kell megoldani.

A szeleskoru alkalmazasi teruletekbol adodoan a legfontosabb kriminaltechnikai 

agazatok koze tartozik a szemelyleftas es a szemelyazonos^tas. A gyakorlati 

alkalmazas celjara kidolgozott kriminalisztikai modszerek egyike a kriminalisztikai

101 Sebe Balint: A Szemelyazonositasrol. Kozbiztonsag I. evfolyam 19. szam, 1869.
102 Finszter Geza: A kriminalisztika elmelete es a praxis a buntetoeljarasi reform tukreben. - p. 7. 
Letoltve: users.atw.hu/be/letoltes/Krimjegyzet.doc, 2012. 09. 18.
103 Bocz Endre - Lakatos Janos: A kriminalisztika egyes aktualis elmeleti kerdesei. Rendortiszti 
Foiskola, Jegyzet, Budapest 2008., - p. 17.
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azonosftas, amely arra hivatott, hogy az elvaltozasok vizsgalatahoz tudomanyos 

elmeleti alapokat es alkalmazhato gyakorlati modszereket nyujtson.

Ertekezesem temajabol adodoan nem celom a szemelyazonosftas kriminalisztikai 

vonatkozasanak feldolgozasa es elemzese, ezert alapvetoen csak a tortenetiseg miatt 

teszek rola erintoleges emlftest.

A kriminalisztikai szemelyazonosftassal ellentetben a rendeszeti celu 

szemelyazonosftasnak alig van tudomanyos megkozelftesu szakirodalma. A ket 

tipusu szemelyazonosftasnak azonos a celja, de velemenyem szerint a lenyeges 

kulonbseg a vegrehajtasra rendelkezesre allo idoben, a vegrehajtas helyeben es 

modszereben van.

A rendeszeti celu szemelyazonosftasnak az ellenorzes helyszmen, az 

ellenorzes folyamataba epftetten, azonnali valaszt kell adni az azonossagra vagy 

elteresre. Ezen harmas kovetelmenyrendszernek megfeleloen a gyakorlati 

vegrehajtas soran jelentos nehezsegeket okoz az azonosftast vegzo szemelynek 

peldaul az azsiai vagy az afrikai orszagok allampolgarainak a ketseget kizaro 

szemelyazonosftasa. Az attorest a biometrikus elemek megjelenese jelentheti. A 

biometriarol, mint azonosftasi eljarasrol szamos forras van, viszont annak ellenorzesi 

oldalarol szinte egyetlen rendszerezo anyag sem jelent meg meg, ami jelentosen 

megnehezftette a kutatasomat.

Magyar allampolgar eseten szemelyazonosfto okmanykent elfogadhato a 

szemelyazonosfto igazolvany, utlevel es a kartya formatumu vezetoi engedely (a 

tovabbiakban a harom okmany: szemelyazonosfto okmany). Nem magyar 

allampolgar eseten csak olyan okmany fogadhato el szemelyazonossag igazolasara, 

amelybol a tartozkodas jogszerusege is hitelt erdemloen megallapfthato.

Ha az igazoltatott szemely szemelyazonosftasa mas modon nem biztosfthato, 

akkor a szemelyazonossag megallapftasanak lehetseges alternativaja a biometrikus 

adatok alapjan torteno szemelyazonosftas.

A hatarforgalom-ellenorzes soran a Rendorseg a hataratlepesnek az EU kotelezo 

jogi aktusaiban es jogszabalyokban meghatarozott felteteleit ellenorzi, ennek soran 

jogosult az allamhatar atlepesere jelentkezo szemelyek szemelyazonossagat 

megallapftani, uti okmanyat ellenorizni, a szemely targyait es jarmuvet atvizsgalni.104

104 A Rendorsegrol szolo 1993. evi XXXIV. torveny
Letoltve: http://net.jogtar.hu/jr/gen7getdoc2.cgi?dbnum=1&docid=99400034.TV, 2012. 09. 10.
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A felnott koru szemelyek reszere kiallftott szemelyazonosftasra alkalmas 

okmanyok donto tobbsege tiz evig ervenyes.

Magyarorszagon 1991 elott es meg utana is allftottak ki olyan szemelyazonosfto 

igazolvanyokat (fuggetlenul az eletkortol), amelyeknek nincs ervenyessegi ideje, 

vagyis a tulajdonosanak halalaig igazolja a szemelyazonossagot. A jelenlegi 

szabalyozas szerint a 70. eletevet betoltott, igeny jogosult szemely reszere hatarido 

nelkuli ervenyesseggel allftjak ki a szemelyazonosfto igazolvanyt.

Az utlevelek vonatkozasaban tobb orszag tiz evnel hosszabb ervenyesseggel adja 

ki azokat, illetve lehetosege van az okmany tulajdonosanak arra, hogy annak 

ervenyessegi idejenek lejarta utan ne uj okmanyt kerelmezzen, hanem hatosagi 

bejegyzessel (altalaban nedves belyegzolenyomattal es ala^rassal) hosszabbftsak meg 

az ervenyesseget akar tovabbi t^z evvel (pl: Feheroroszorszag altal kiallftott magan- 

utlevelek eseteben).

A rendeszeti celu szemelyazonosftasnal csak abban az esetben lehet kijelenteni 

azt, hogy az ellenorzes ala vont szemely azonos azzal a szemellyel, akinek a 

szemelyazonosfto okmanyt kiallftottak, ha az ellenorzes ala vont szemely valamennyi 

tulajdonsaga azonos a szemelyazonosfto okmanyban rogzftett fenykepen/arckepen 

lathato szemely valamennyi tulajdonsagaval. Ennek fordftva is igaznak kell lennie, 

tehat a szemelyazonos^tO okmanyban r6gz^tett fenykepen/arckepen lathato szemely 

valamennyi tulajdonsaga azonos az ellenorzes ala vont szemely valamennyi 

tulajdonsagaval.

A rendeszeti celu szemelyazonosftasnal is ervenyesulnie kell a kriminalisztikabol 

ismert azonossag torvenyszerusegeinek, az egyediseg, a kulonbozoseg es a relativ 

azonossag elvenek. A torvenyszerusegek kimondjak azt, hogy minden targy 

onmagaval azonos, minden targy kulonbozik minden mas targytol es az azonossag 

adott idoszakban es csak egyes sajatossagok vonatkozasaban all fenn,105 amely abbol 

kovetkezik, hogy minden szemely csak onmagaval lehet azonos.106

105 Kriminalisztika I., Bocz Endre (szerk.), BM Kiado, Budapest 2004., - p. 71.
106 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775-1854., nemet filozofus, a klasszikus nemet idealizmus 
kepviseloje) hiresse valt mondasaban is ezt fogalmazza meg, csak nem szemelyesitve, hanem 
altalanossagban, amikor azt mondja: „Minden ami letezik, onmagaban egy. ”
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3.1. RENDESZETI CELU SZEMELYAZONOSITAS 
MEGHATAROZASA

A szemelyazonosftas az allami igazgatas valamennyi teruleten fontos feladat, de 

ertekezesemmel osszhangban a rendeszeti celu szemelyazonosftas elmeletere es 

gyakorlati vegrehajtasara Mvanok hangsulyt fektetni. Ebbol a megkozelftesbol a 

szemelyazonosftas kulonbozo megfogalmazasaival talalkozhatunk, amelyek kozul 

kettot emelnek ki oly modon, hogy kozel egy evtizedes kulonbseggel ftodott szakmai 

fogalmakat veszek alapul.

„A szemelyazonosftas, a szemelyadatok pontossaganak, hitelessegeinek es 

valodisaganak, az arckep-fenykep azonossaganak megallapitasat szolgalo sokoldalu
107modszerek, eljarasok, intezkedesek alkalmazasa. ”

„Szemelyazonositas az arckep-fenykep azonossaganak, avagy elterosegenek, a 

szemelyi adatok hitelessegenek es valodisaganak megallapitasat szolgalo sokoldalu 

modszerek, eljarasok tudatos alkalmazasa.”10

A ket fogalom vizsgalatabol megallapfthato, hogy azonos tartalommal Mrnak, 

tehat lenyegi valtozas nem kovetkezett be az ido mulasaval es az okmanyok tartalmi 

es biztonsagi elemeinek fejlodesenek kovetkezteben sem.

A szakirodalom kutatasa soran nem talalkoztam olyan fogalommeghatarozassal, 

amely kimondottan a rendeszeti celu szemelyazonosftasra vonatkozna, amit jelentos 

hianynak ertekelek. Megftelesem szerint a rendeszeti celu szemelyazonosftas tartalmi 

elemeinek tukroznie kell a kor technikai es technologiai fejlettsegenek megfelelo 

ellenorzesi technologist, figyelemmel kell lennie a rendeszeti celu 

szemelyazonosftassal szemben tamasztott kovetelmenyekre (ellenorzes helyszmen, 

az ellenorzes folyamataba epftetten, azonnali valaszt kell adni az azonossagra vagy 

elteresre) es markansan el kell hatarolodnia a kriminalisztikai szemelyazonosftastol. 

E megkozelftesbol adodoan a rendeszeti celu szemelyazonosftas fogalmat az 

alabbiak szerint definialom: az ellenorzes ala vont szemely es az altala 

szemelyazonosftasra atadott okmany kozotti kozvetlen kapcsolat megallapftasa 

az arckep/fenykep, a szemelyes adatok es a rogzftett biometrikus azonosfto altal

107 Hatarforgalmi ismeretek I. kotet. Jegyzet a Rendeszeti Szakkozepiskolak tanuloi szamara, 
Belugyminiszterium, Kormend 2001., - p. 135.
108 Rendeszettudomanyi szoszedet, a magyar rendeszeti szervek altal gyakrabban alkalmazott szakmai 
szocikkek gyujtemenye. Keszult az IRM Oktatasi Foigazgatosag, valamint a Magyar 
Rendeszettudomanyi Tarsasag, megbizasabol, Budapest 2008., - p. 351.
Letoltve: http://rendeszet.hu/rendeszeti-szoszedet, 2012. 05. 17.
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az ellenorzes helyszmen, az ellenorzes folyamataba epftetten es azonnali 

valaszadassal az azonossagra vagy elteresre.

A szemelyazonosftas celja annak megallapftasa, hogy a szemelyazonosfto 

okmanyt felmutato szemely azonos-e azzal, aki reszere az okmanyt kiallftottak.

„A szemelyazonosftas folyamataban meghatarozo szerepe van a latasi 

erzekelesnek, amely az azonosfto szemelyrol es az okmanyban levo fenykeprol a 

legtobb informaciot szolgaltatja. A vizualis erzekeles soran tarul fe l  az utas 

arcformaja, annak szimmetriaja vagy aszimmetriaja, az arcelemek helyzete, fontos 

tulajdonsagai, stb.”109

Az utlevelkezelonek 1999-ben mindosszesen ennyi informacio allt rendelkezesere 

a szabalyzatban ahhoz, hogy vegrehajtsa a szemelyazonosftast. A Hatarorsegnel 

mindossze harom evvel korabban tortent meg a sorallomany kivonasa a 

hatarforgalom-ellenorzesbol, amely feladatot ekkor alapvetoen az „utcarol” felvett, 

utlevelkezeloi kepzettseggel nem rendelkezo hivatasosok vegeztek. Azt, hogy mit es 

hogyan vizsgaljanak a szemelyazonosftas soran, nem tartalmazta a szabalyzat.

Az ellenorzes soran a szemelyazonosftas a lenyeges kulso jegyek alapjan tortenik. 

Az egyes karakterisztikus es relativ megvaltoztathatatlan jegyek a nagysaguk, 

helyzetuk, formajuk, hajlatuk le^rasa alapjan egy egyseges, allando terminologiat 

eredmenyez. Az ismerteto/anatomiai jegyek a fejforma, homlok, szemoldok, szem, 

orr, szaj, all es ful.110

A szemelyazonos^tas feladata a szemelyazonosfto okmanyt atado szemely 

kiletenek pontos megallap^tasa a szemelyazonosfto okmany adatai es a felmutatoja 

kozotti azonossag vagy elteres vizsgalataval. Az ellenorzest vegzonek (sok mas 

ismeret mellett) szemelyazonosftasi kepesseggel is rendelkeznie kell. Elofordul, hogy 

ket ember a megszolalasig hasonl^t egymasra, alkatuk, karakteruk majdnem azonos. 

Ez nevezheto hasonlosagnak. A hatarforgalom-ellenorzes soran a tiltott hataratlepest 

elkoveto szemelyek, akik mas utlevelevel k^serlik meg a jogellenes hataratlepest, ma 

is tobbek kozott a hasonlosagra epftenek. Ez, a hagyomanyos elvek alapjan, az 

anatomiai jegyek osszehasonlftasan alapulo szemelyazonosftas nevezheto tudas 

(informacio) alapu azonosftasnak.

109 Szabalyzat az utlevelkezelok reszere (a 29/1999 orszagos parancsnoki parancs 2. szamu 
melleklete), Hatarorseg Orszagos Parancsnoksag, 1999. - p. 44.
Forras: Orszagos Rendor-fokapitanysag Rendeszeti Foigazgatosag Hatarrendeszeti Foosztaly
110 Karl-Heinz Fleck, Grenzschutzprasidium Ost, Nemet Szovetsegi Hatarorseg (BGS) 
Szemelyazonositas Terminologiaja cimu oktatoanyaga.
Forras: Orszagos Rendor-fokapitanysag Rendeszeti Foigazgatosag Hatarrendeszeti Foosztaly, 2012.
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3.2. A SZEMELYAZONOSITAS MQDSZERE

A szemelyazonosftasi modszerek kozul tobb olyan eljarast is lehet emHteni, 

amelyek az azonossag megallapitasat szolgaljak. Mivel ertekezesemben a 

biometrikus szemelyazonositas biztonsagnovelo hatasaival foglalkozom, amely azt 

feltetelezi, hogy az ellenorzes soran a mintavetelezes valos szemelytol tortenik

- tehat a szemely jelen van -, ezert a szemelyazonositas modszerei kozul csak a 

fenykep/arckep alapjan torteno azonosftast dolgozom fel.

A fenykep/arckep alapjan torteno szemelyazonositas soran a vizsgalat targya a 

szemelyazonosfto okmanyban rogzftett fenykep/arckep es az okmanyt felmutato 

szemely.

Az okmanyokban egyedi esetektol eltekintve szembenezeti, esetenkent 

haromnegyed profil beallftasu fenykepet helyeznek el, optimalis keprogzftesi 

feltetelek mellett (megvilagftas, tavolsag, elesseg). A szemelyazonosfto 

tevekenyseget nehezfti, hogy sokszor nem ilyen „nezetben” lehet az azonosftast 

vegrehajtani, mivel az esetek donto tobbsegeben nem optimalisak a fenyviszonyok es 

ebbol adodoan a kontrasztok, illetve a hatarforgalom-ellenorzes soran az 

utasforgalom nagysaga is zavaro korulmenykent hathat. Ezek a tenyezok azonban 

nem zavarhatjak meg a szemelyazonosftast vegzo gondolati tevekenysegenek logikai 

folyamatat.

A szemelyazonosftast vegzo szemely a szemelyazonosftas soran a folyamat 

elnevezesevel ellentetesen az azonossag vizsgalatat a kulonbozoseg keresesen 

keresztul valosftja meg. A szemelyazonosfto okmany atvetelet kovetoen a 

szemelyazonosftast vegzo szemely az okmanyt atado szemelyre tekintve gondolatban 

olyan helyzetbe fordftja ot, amilyen helyzetben rola az okmanyban rogzftett 

fenykep/arckep keszulhetett, majd egy vagy ket egyedi vagy sajatos jegyet keres es 

rogzft tudataban. Ezt kovetoen az okmanyban rogzftett fenykepre/arckepre tekintve a 

tudataban rogzftett jegyeket ravetfti a fenykepre/arckepre, s azt vizsgalja, hogy 

megtalalhatoak-e egyaltalan ezek a jegyek, s ha igen, mennyire ternek el egymastol. 

Az emberek tobbsegenek arcvonasai - kulon-kulon vizsgalva azokat - megegyeznek, 

szinte mindenkire „raillenek”. Ezert lehetoleg ket jegy, es azok egymashoz 

viszonyftott helyzetenek gondolati rogzftese es atvetftese, s annak soran az elteres, a 

kulonbozoseg keresese a helyes gyakorlati eljaras.
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Ha a „ket jegyes” vizsgalat kevesnek bizonyul a donteshez, celszeru egy harmadik 

sajatosnak tuno jeggyel megismetelni az eljarast. Az ugynevezett kulonos 

ismertetojegy onmagaban nem lehet elegendo az azonossag kimondasahoz. Ilyen 

esetben is ragaszkodni kell a mas jeggyel valo viszony megallapftasahoz es a 

folyamat vegigvezetesehez.

Az okmany visszaadasakor, tehat egy azonos dontest kovetoen, ismetelt 

szemelyazonosftast kell vegrehajtani, a folyamatot fordftott sorrendben meg kell 

ismetelni. Az okmanyba rogzftett fenykeprol/arckeprol kell a sajatosnak tuno 

jellegzetessegeket gondolatilag rogzfteni. Ha a folyamat ismetelt vegigvezetese soran 

sem allapfthato meg olyan kulonbozoseg, amely ketsegesse teszi az azonossagot, a 

szemelyazonos^tas befejezettnek tekintheto.

A szemelyazonositas gyakorlati sorrendje:

- a szemely megfigyelese anatomiai jegyek alapjan;

- a szemelyazonosfto okmanyban levo fenykep/arckep tanulmanyozasa;

- a ketto osszehasonlftasa;

- a szemely megfigyelese eletkori jegyek alapjan;

- a szemelyazonosfto okmanyban talalhato szemelyi adatok tanulmanyozasa;

- a ketto osszehasonlftasa;

- a szemely megfigyelese szemelyleftas szemszogebol;

- a szemelyazonosfto okmanyban talalhato szemelyleftas tanulmanyozasa111;

- a ketto osszehasonlftasa;

- a szemelyazonosfto okmanyban talalhato alaftas tanulmanyozasa;

- a mellekleteken levo alaftas tanulmanyozasa;

- a ketto osszehasonlftasa.

A megfigyeles, tanulmanyozas soran osszevetheto:

- A szemelyazonosfto okmanyba bejegyzett adatok es felmutatoja kozotti 

azonossag, illetve kulonbozoseg.

- A szuletesi ev a szemely latszolagos koraval.

A szuletesi ev ismereteben konnyen meghatarozhato a szemely valos kora, 

ezt kell az ellenorzest vegzonek osszevetnie a szemely latszolagos koraval. 

Ez utobbi mar csak jelentos tapasztalat birtokaban allap^thatO meg kis 

elteressel.

111 A szemelyazonosfto okmanyoknal egyre kevesebb esetben talalhatoak ilyen adatok.
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- Szuletesi hely es allampolgarsag osszevetese a szemely altal beszelt nyelvvel.

Napjainkban a jogellenesen utazni es tartozkodni szandekozo kulfoldiek 

egyik kedvelt modszere olyan utlevel felhasznalasa, amely sok orszagba 

v^zummentes beutazast tesz lehetove. igy eloszeretettel alkalmazzak a

magyar utleveleket is. Ahhoz, hogy felfedheto legyen egy olyan
112szemelycsere , ahol az a felhasznalt okmany egy magyar maganutlevel, 

nem kell mast tenni, mint kontaktust teremteni a szemellyel, azaz 

beszeltetni kell.

Tobb esetben a nyelvismeret hianya leplezi le az utlevelet jogellenesen 

felhasznalni szandekozo szemelyt.

- Az uti okmanyba bejegyzett foglalkozasa, illetve az uti okmany tipusabol 

kovetkeztetheto foglalkozas osszevetese az utas megjelenesevel, 

apoltsagaval.

A napjainkban kialHtott uti okmanyokban szinte nem is lehet megtalalni a 

foglalkozast. Ez alol kivetelek a diplomata vagy a vele egy tekintet ala eso 

szolgalati, specialis utlevelek, ahol a rang feltuntetesevel is utalnak a 

foglalkozasra. E kategoriak eseten lenyeges lehet a foglalkozas 

osszevetese a szemely megjelenesevel, apoltsagaval. Azert is van nagy 

jelentosege a mentesseg ala eso szemelyeknel vegrehajtott 

szemelyazonos^tasnak, mert sok esetben arra alapozva kivannak az 

elkovetok az allamhataron hivatalos utlevellel atjutni, vagy egy igazoltatas 

kovetkezmenyei alol mentesulni, hogy azokat kevesbe merik a hatosag 

tagjai ellenorizni, es meg ketseges esetben is haboznak az intezkedes 

megindftasan.

- A szuletesre, az okmany kialHtasara es ervenyessegere vonatkozo datumok 

osszevetese.

Ezeknek a datumoknak az ellenorzeset megkonnyftheti, hogy a gepi 

leolvasasra alkalmas szemelyazonos^tO okmanyoknal nem elegendo csak 

az adathordozo oldal adatos mezojeben megvaltoztatni a datumot, hanem 

az MRZ mezoben is valtoztatasokat kell vegrehajtani.

Az igazoltatas es a hatarforgalom-ellenorzes soran is vegre kell hajtani a ketszeri 

szemelyazonos^tast. Az ellenorzes folyamataban ez a ket reszelem tokeletes

112 Szemelycsere: az elkoveto a mas nevere kiallitott valodi szemelyazonosito okmanyt valtoztatas 
nelkul hasznalja fel, amellyel kozokirat-hamisitast kovet el.

63



DOI azonosfto: 10.17625/NKE.2014.009

osszpontosftast es figyelemkoncentraciot igenyel, amely feltetelezi a fej anatomiai 

ismereteinek kepesseg szintu gyakorlati alkalmazasat. A szemelyazonosftasi 

kepesseg tanulhato, fejlesztheto, es az azonosftasi ido csokkentheto.

3.3. A SZEMELYAZONOSITAS VEGREHAJTASAT 
BEFOLYASOLO TENYEZOK

A szemelyazonosftas vegrehajtasat befolyasolo tenyezoket tobbfelekeppen is lehet 

csoportosftani. En egy olyan szelektalast Mvanok alkalmazni, amely objektiv es 

szubjektiv negativ hatasokat vizsgal, fuggetlenul attol, hogy azok a 

szemelyazonosftast vegzo szemely reszerol, az ellenorzes ala vont szemely reszerol, 

illetve az ellenorzes helyeul szolgalo kornyezeti tenyezok miatt gyakorolnak hatast 

az azonosftasra. Teszem ezt azert, mert az ellenorzes folyamataban a negativ 

szubjektiv hatasok megszuntetesevel van arra lehetoseg, hogy a kor technikai es 

technologiai fejlodesebol adodo eljarasok biztonsagnovelo hataskent ervenyesuljenek 

a szemelyazonosftas soran.

Az egyszerubb bemutatas es szemleltetes erdekeben tablazatba foglalom a negativ

befolyasolo tenyezoket.

Szubjektiv tenyezok Objektiv tenyezok
- Az azonosftast vegzo szemelv 

egvenisegebol adodo tenvezok:
- felkeszultsege, tapasztalata;
- szemelyazonosftasi keszsege;
- erzelmi, akarati, hangulati tenyezoi;
- a szolgalatban eltoltott ido;
- az ellenorzesre fordftott ido.

- Az azonosftott szemelv 
egvenisegebol adodo tenvezok:
- az utas viselkedese:
- az utlevelkezelo lekotese 

beszelgetes kezdemenyezesevel;
- az arc letakarasa napszemuveggel, 

sallal;
- alvas szmlelese utaskent;
- az utastarsakkal torteno intenzw 

tarsalgas.

- Az azonosftast vegzo szemelv 
egvenisegebol adodo tenvezok:
- szemenek allapota;
- a szolgalat ellatasanak helye;
- evszak, napszak, idojaras;
- az ellenorzesre fordfthato ido 

mennyisege.

- Az azonosftott szemelv egvenisegebol 
adodo tenvezok:
- eletkori sajatossagok;
- az utas betegsegebol adodo 

sajatossagok.

- Egveb tenvezok:
- az ellenorzeshez szukseges fenyero;
- az ellenorzes helyenek megvilagftasa;
- a fenykep minosege;
- a fenykep keszftese ota eltelt ido.

1. szamu abra
A szemelyazonositas vegrehajtasat befolyasolo tenyezok113

113 Keszitette: Balla Jozsef
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A csoportosftas alapjan megallapfthato, hogy az objektiv tenyezok tobbsege 

olyan, amelyek megfelelo anyagi eroforrasok biztosftasaval optimalizalhatoak, es 

biztosfthatjak a szemelyazonosftassal szemben tamasztott kovetelmenyek 

ervenyesuleset. Az igazoltatast vegzo rendornek mind kozuton, mind kozteruleten 

lehetosege van megvalasztani azokat a helyeket114, ahol minden feltetel adott ahhoz, 

hogy a szemelyazonosftas biztonsagosan es eredmenyesen vegrehajthato legyen. Az 

igazoltatas helyenek a mindenoldalu biztosftas elven alapulo megvalasztasaval a 

szemelyazonosftas vegrehajtasat negativan befolyasolo objektiv korulmenyek 

jelentos mertekben csokkenthetoek.

A hatarforgalom-ellenorzes soran azonban nincs lehetoseg az ellenorzesi hely 

megvalasztasara, azok adottak. A hataratkelohelyen az atkelohely rendjeben 

foglaltak szerint kell az ellenorzest vegrehajtani, amely ellenorzesi technologiaban az 

utasoknak onalloan kell hatarforgalom-ellenorzesre jelentkezniuk. Az ellenorzeshez 

szukseges felteteleket jogszabaly alapjan az uzemeltetonek kell folyamatosan 

biztosftania, tobbek kozott a hataratkelohely es ellenorzesi hely megvilagftasat is.115 

Magyarorszag schengeni kulso hatarain a kozuti hataratkelohelyek a Nemzeti Ado- 

es Vamhivatal uzemelteteseben vannak, ebbol adodoan a Rendorseg altal jogszabalyi 

kotelezettsegek alapjan teljesftendo hatarforgalom-ellenorzesi feladatoknak az 

ellenorzes biztonsagos vegrehajtasahoz szukseges felteteleket mas hatosagnak kell 

biztosftania. A gyakorlati tapasztalataim alapjan azt kell mondanom, hogy ezen 

feltetelek biztosftasa anyagi forrasok hianyaban nem maradektalan, egyik sarkalatos 

problema az ellenorzesi hely megvilagftasa.

A szubjektiv tenyezok negativ befolyasolo hatasainak megszuntetese mar 

szemelyfuggo. Mind a szemelyazonosftast vegzo, mind az azonosftando szemely 

reszerol megfelelo hozzaallast, magatartast es aktiv tevekenyseget igenyel. A 

szemelyazonosftas legkritikusabb pontja maga az ember. Az azonosftas 

eredmenyessege azon mulik, hogy a szemelyazonosftast vegzo hogyan tudja magat 

fuggetlenfteni a negativ szubjektumoktol, illetve hogyan tudja az azonosftando 

szemelyt egyuttmukodesre osztonozni.

114 Az elore tervezheto ellenorzeseknel mindig meghatarozo szempont az ellenorzes biztonsagos 
vegrehajthatosaganak vizsgalata, amely csak megfeleloen megvilagitott helyen tortenhet.
115 A hataratkelohely es az ideiglenes hataratkelohely megnyitasarol es mukodteteserol, valamint a 
hataratlepesi pontrol szolo 332/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet
Letoltve: http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=111421.591978, 2012. 09. 20.
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A szemelyazonositas egy olyan gondolati tevekenyseg, amelynek soran dontest 

kell hozni arra vonatkozoan, hogy az okmanyt ellenorzesre atado szemely azonos-e 

azzal a szemellyel, aki reszere az okmanyt az arra jogosult hatosag kiallftotta. Az 

azonosftando szemely es az altala atadott okmany kozotti kapcsolatot az ellenorzest 

vegzonek kell megallapftania. Az okmany es tulajdonosa kozott nincs olyan 

kozvetlen kapcsolat, amit gyanuok eseten technikai eszkozok segftsegevel ellenorizni 

lehetne. Ebbol adodoan a szemelyazonosftas nagyon sokszor az ellenorzo szemely 

megerzesen alapul, amely nem minden esetben szavatolja a megfelelo dontest.

A bizonytalan szemelyes megerzesekbol eredo rossz donteseket hivatott 

megszuntetni a biometrikus adatok felhasznalasan alapulo szemelyazonosftas.

3.4. A SZEMELYAZONOSITAS OKTATASA

A szemelyazonosftasi kepesseg fejlesztesenek szinte egyetlen lehetosege a 

gyakorlati kepzes. A 90-es eveket megelozoen, illetve meg az azt koveto nehany 

evben is, korlatozottak voltak a gyakorlati felkeszulesek lehetosegei, es alapvetoen 

csak a szemelyazonosftast vegzo hataror vagy rendor mentoralasa melletti 

megfigyelesekre korlatozodtak.

A gyakorlati kepzes alapvetoen csak a Hatarorseg allomanyanal valosult meg, 

mivel a felfedett kozokirat-hamisftasokrol minden esetben dokumentaciot kellett 

kesz^teni, amelynek tartalmi kovetelmenye volt az analog fenykepezogepekkel 

kesz^tett fekete-feher fenykepek megjelenftese is. Ezen dokumentaciokat a 

szemelycseres okmanyokrol is el kellett keszfteni, amelyek az oktatasban jelentos 

segftseget nyujtottak, mert fejleszteni lehetett a hataroroknek az anatomiai jegyek 

azonosftasara epulo megfigyelokepesseget. A valosaghoz hozzatartozik, hogy ebben 

az idoszakban minimalis szamban kerultek felfedesre k6zokirat-hamis^tasok, es azok 

is inkabb a nagyobb forgalmu hataratkelohelyeken, mint peldaul Ferihegyen, 

Hegyeshalomnal vagy Zahonyban. A Rendorseg allomanyanak nem volt ilyen 

lehetosege, mivel az okmanyszakertoi velemenyeknek nem volt kotelezo eleme a 

fenykepes megjelenftes, illetve nem volt hozzaferheto es az oktatasban 

felhasznalhato.

Az iskolarendszeru kepzesek kereteben a gyakorlati foglalkozasokon vegrehajtott 

igazoltatasok soran a szemelyazonosftasi kepesseg elsajatftasanak hatasfoka alacsony
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volt, mivel alapvetoen a hallgatok kozul kerultek kijelolesre az azonosftando 

szemelyek. Ennek kovetkezteben a szemelyazonosftas elemei nem ervenyesultek.

Velemenyem szerint a szemelyazonosftas gyakorlati oktatasa abban az esetben 

hatekony, ha az azonosftast vegzo nem ismeri az azonosftando szemelyt, es ennek 

hatasara rogzul az azonosftas sorrendje, amely hozzajarul a feladat keszseg szintu 

vegrehajtasahoz.

A gyakorlati kepzesek minosegeben az sem tudott jelentos elorelepest 

eredmenyezni, hogy szmhazi maszkmesterek altal keszftett maszkok fotoit is 

alkalmaztak az oktatasban, mivel azok szama veges volt, es az iment, a gyakorlati 

igazoltatasnal negativumkent emlftett megismerest eredmenyezte.

Az iskolai elmeleti oktatasok soran az ftasvetfto foliara az oktato altal kezzel 

rajzolt fejforma anatomiai jellemzoi alapjan tortent az oktatas, vagy sematikus abrak 

alapjan. Elkepzelheto, hogy milyen „torzftott” rajzot kellett ahhoz keszfteni, hogy 

szemleltethetove valjanak az alabbi anatomiai jellemzok, amelyeket a 

szemelyazonosftasnal vizsgalni kell es ossze kell hasonlftani az okmanyban talalhato

fenykeppel116:

Arc formaja : ovalis, kerek, szogletes;

Szemek : normal, tavol ulo, kidulledo, melyen ulo, elore meredo, magas 

welesu, tavol-keleti;

Orr : karakterisztikaja (hossza, szelessege, egyenes, ferde, orrlyukak);

Szajresz : karakterisztikaja (formaja, nagysaga, szme, helyzete);

Ajkak : atlagos, telt, keskeny;

Fulek : fejhez simulo, elallo, orrhoz es szajhoz viszonyftott helyzete.

116 Ezen felvetesemet tamasztja ala az a teny is, hogy meg a 2001-ben kiadott Hatarforgalmi ismeretek 
I. kotet szemelyazonositasrol szolo VI. fejezete (129-157. oldal) sem tartalmazott szemlelteto kepeket 
es abrakat az anatomiai jegyekrol.
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2. szamu abra 
Sematikus abrak a szemelyazonositas oktatasahoz117

Ezzel a rovid felsorolassal csak azt szeretnem erzekeltetni, hogy a 

szemelyazonositas elmeleti oktatasaban nagy szerepe volt az oktato 

kezugyessegenek, de ezzel egyutt elmondhato, hogy ennek a megszerzett elmeleti 

tudasnak viszonylag kis resze volt „eletkepes” a gyakorlatban. Termeszetesen nem 

azert, mert az oktato informacioatadasi keszsege vagy a hallgato informacio 

befogadasi hajlandosaga nem erte volna el a kello szintet, hanem egyszeruen azert, 

mert nem voltak meg a technikai feltetelek, es nem volt kialakult gyakorlata a 

szemelyazonosftas iskolarendszerben torteno gyakorlati oktatasanak. Az 

osszehasonlfto vizsgalatok pedig az alkalmazott modszerrel szinte lehetetlenek 

voltak. Az oktatas nem tankonyvekbol, hanem az oktatok altal kesz^tett 

segedanyagokbol tortent, amelyeket sokszor a beosztas atadasa, atvetele soran 

valosagos ertekkent hagyomanyoztak egymasra. A hataror tisztkepzesben az 1980-as 

evek vegere szinte meg is szunt az uti okmanyokban szereplo fenykep alapjan 

torteno szemelyazonos^tas erdemi oktatasa. Erre vonatkozoan alig allnak 

rendelkezesre forrasok, hiszen az oktatok eloadasvazlatai szinte mar nem is lelhetoek 

fel.

Napjainkban mar elektronikus szemelyazonosfto programok biztosftjak a 

kepesseg fejleszteset, amelyek alkalmasak mind az onallo tanulasra, mind az 

iranyftott, felugyelet melletti ismeretb6v^tesre. Ezek a programok a 2000-es evek 

elejen kerultek alkalmazasra Magyarorszagon, es foleg az osztrak es a nemet 

kepzesekbol szarmaznak. Szemely szerint en 2003-ban, amikor a Rendortiszti 

Foiskola Hatarrendeszeti Tanszekenek hatarforgalmi oktatoja lettem, azt 

tapasztaltam, hogy meg mindig a kezzel rajzolt szemelyazonos^tas oktatasa valosul 

meg, ezert ekkor kezdtem el power pointos prezentaciokat keszfteni, es a valos

117 Szadvari Laszlo: Hatarforgalmi ismeretek szemelyazonositas oktatasi anyag. Rendortiszti Foiskola 
Hatarrendeszeti Tanszek, Budapest 2003.
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helyzetet szimulalo szemelyazonosftasi szituaciokat tarni a hallgatok ele, akiknek
118dontest kellett hozni az azonossagra vagy kulonbozosegre vonatkozoan is.

E programok nagy elonye, hogy nem csak a rendeszeti szakkozepiskolai es a 

foiskolai kepzesben alkalmazhatoak, hanem az aktiv hivatasos allomanynak a napi 

munkavegzese soran is lehetoseget biztosftanak az ismeretek frissftesere es a 

folyamatos treningezesre. Lehetoseg nyftik arra, hogy a rendeszeti 

szakkozepiskolakban, ahol a Rendorseg vegrehajto allomanyanak kepzese tortenik, 

az alacsony okmanyismereti es szemelyazonosftasi oraszamok119 mellett is megfelelo 

tudast sajatftsanak el a hallgatok az egyeni felkeszules kereteben.

3.5. SZEMELYAZONOS^AS A HATARFORGALOM- 
ELLENQRZES SORAN

Az uti okmany tobbek kozott akkor jogosft fel az allamhatar atlepesere, ha 

felmutatoja azonos azzal, akinek a reszere azt kiallftottak. A hatarrendesznek tehat az 

azonossagot kell vizsgalnia, es dontest kell hoznia az azonossagrol vagy az elteresrol,

fuggetlenul az ellenorzes tartalmatol, nevezetesen, hogy minimum vagy alapos
120ellenorzest kell vegrehajtania. Az ellenorzes soran vegrehajtando feladatok es azok 

sorrendje kozott az uti okmany alapjan az utas allampolgarsaganak, 

vizummentessegenek, vizumkotelezettsegenek megallapftasat kovetoen a 

szemelyazonosftast kell elvegezni.

A szemelyazonossag ellenorzesben betoltott szerepet es fontossagat mutatja az a
121teny is, hogy az ellenorzes sorrendjeben csak szemelyazonosftas utan kovetkezik 

peldaul az uti okmany eredetisegenek es ervenyessegenek megallapftasa, es belepo 

iranyban a beutazas felteteleinek ellenorzese is.

Az ellenorzesi feladatok vegrehajtasat kovetoen az uti okmany visszaadasa egy 

ismetelt szemelyazonosftas mellett tortenhet. Abban az esetben, ha a

118 Balla Jozsef: A szemelyazonositas elmelete es gyakorlata a hatarforgalom ellenorzesben.
ZMNE Tudomanyos Diakkori Dolgozat, Budapest 2007., 2-5. melleklete
119 A hatarrendeszeti szakkepzest kiveve nem eri el a tiz orat az intezmenyi oraszam.
120 Az Europai Parlament es Tanacs 2006. marcius 15-i 562/2006/EK Rendelete a szemelyek 
hataratlepesre iranyado szabalyok kozossegi kodexenek (Schengeni hatar-ellenorzesi kodex) 
letrehozasarol L105/1, 7. §
Letoltve: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=0J:L:2006:105:0001:0032:HU:PDF 
2012. 05. 15.
121 A Rendorsegrol szolo 1994. evi XXXIV. torveny 6. § (3) bekezdes a) pontban kapott felhatalmazas 
alapjan a Rendorseg Hatarrendeszeti Szabalyzatarol 8/2008. (OT 6.) ORFK utasitas 61. es 67. pontja, 
Szam: 5-1/8/2008. TUK
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szemelyazonosftasok barmelyikenel - ellenorzes kezdeten es befejezesenel - felmerul 

a gyanu, hogy az atlepesre jelentkezo szemely nem azonos azzal, aki reszere az 

atadott okmanyt kiallftottak, akkor elkulomtett helyen vegrehajtott ellenorzes soran 

kell a gyanuokot igazolni vagy kizarni. Ezen ellenorzest mar nem az ellenorzesi 

ponton, hanem az elkulomtett helyen kell vegrehajtani, amely az atkelohely 

rendjeben rogzftett szolgalati helyiseg.

Az elkulomtett helyen vegrehajtott ellenorzes kereteben van lehetoseg az ismetelt, 

tobb szemely altali szemelyazonosftasra, az utasnal talalhato - ilyen esetben indokolt 

a ruhazat es csomag atvizsgalasa a szemelyazonossag megallapftasahoz szukseges 

mas okmany elotalalasa erdekeben - mas okmany alapjan torteno 

szemelyazonosftasra is.

Az ellenorzesi ponton vegrehajtott szemelyazonosftas eredmenytelensegenel 

termeszetesen azt kell alapul venni, hogy a hatarrendesz ismeri az anatomiai 

jellemzoket, a szemelyazonosftas menetet, rendelkezik megfelelo szintu 

szemelyazonosfto keszseggel, csak valamely befolyasolo korulmenytol nem tudta 

magat fUggetlen^teni (pl. utas viselkedese, fenykep kesz^tese ota eltelt ido stb.). A 

hatarrendesznek a hataratkelohelyen minden technikai eszkoz a rendelkezesere all 

ahhoz, hogy az okmanyok eredetiseget es ervenyesseget megallap^tsa, illetve 

okmanyolvaso eszkoz segftsegevel tudja szinte valamennyi okmanyt ellenorizni az 

adattarakban.

3.6. SZEMELYAZONOS^TAS A KQZUTI ES A KQZTERULETI 
ELLENORZES SORAN

„A rendor a feladata ellatasa soran igazoltathatja azt, akinek a 

szemelyazonossagat a kozrend, a kozbiztonsag vedelme erdekeben, bunmegelozesi 

vagy bunuldozesi celbol, a tartozkodasa jogszerusegenek megallapitasa celjabol, 

kozlekedesrendeszeti ellenorzes soran, tovabba az igazoltatott vagy mas termeszetes, 

illetve jogi szemely es egyeb szervezet jogainak vedelme erdekeben kell 

megallapitani.”122

Az igazoltatas - a hatarforgalom-ellenorzessel ellentetben - nem egy folyamatos 

tevekenyseg, hanem alapvetoen akkor kerul ra sor, ha a rendor jogserto cselekmenyt

122 1994. evi XXXIV. torveny a Rendorsegrol, 29.§
Letoltve: http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=21269.239647, 2012. 05. 15.
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eszlel, illetve kockazatelemzes alapjan dont az igazoltatas kezdemenyezese mellett. 

Ezzel egyutt rendelkeznie kell azon elmeleti ismeretekkel es gyakorlati 

tapasztalatokkal, amelyek birtokaban vegre tudja hajtani a szemelyazonosftast es a 

szemelyazonossag igazolasara atadott okmany eredetisegenek es ervenyessegenek 

ellenorzeset. Amennyiben nem magyar allampolgar igazoltatasara kerul sor, akkor 

szemelyazonossag igazolasara csak olyan okmany fogadhato el, amelybol 

megallapfthato a jogszeru tartozkodas is. Az igazoltatas menete szinte teljes 

mertekben azonos a hatarforgalom ellenorzese soran alkalmazott ellenorzes 

sorrendjevel, tehat a szemelyazonosftast itt is ketszer kell vegrehajtani, amelyhez 

hasonlo ismeretekkel kell rendelkezni, mint a hatarrendesznek.

A gyakorlatban sajnos jelentos hianyossagok vannak mind a szemelyazonosftas, 

mind az okmanyvizsgalat teren, es alapvetoen nem az allomany akarataval van a 

problema, hanem azzal, hogy egyedul van az igazoltatas soran a jarorpar, es nem 

allnak rendelkezesukre olyan technikai eszkozok es adatbazisok, amelyek segftenek 

oket a donteseik meghozatalaban. Az esetek donto tobbsegeben a szemelyazonos^tas 

a megerzesen es a rutinon alapul, illetve az okmany eredetisegenek es 

ervenyessegenek vizsgalata az okmany ervenyessegi idejenek ellenorzeseben merul 

ki. All^tom ezt azert, mert 2010-ben es 2011 elso negyedeveben, mint az Orszagos 

Rendor-fokapitanysag Hatarrendeszeti Foosztaly Dokumentacios Osztalyanak 

vezetoje szerveztem az orszag valamennyi rendorkapitanysagan megtartott 

okmanyismereti kepzest. A kepzeseken oktato kollegaim a tapasztalatokrol tett 

jelenteseik soran szinte minden esetben hasonlo megallapftasokat fogalmaztak meg.

A terulet fejlesztese erdekeben fontosnak tartom megemlfteni a Zr^nyi Miklos 

Nemzetvedelmi Egyetem Hataror Tanszekenek es a Rendorseg Tudomanyos 

Tanacsanak egyuttmukodeseben 2006-ban folytatott kozos tevekenyseget, amely 

kidolgozo munkanak egyik celkituzese volt ,,a helyszini beavatkozo erok (jardrok) 

tevekenysegenek segitese a helyszmen es annak korzeteben tartozkodo szemelyek, 

jarmuvek kiletenek, jogos ott tartdzkodasanak gyors es biztonsagos megallapftasa
123celjabol mobil okmanyleolvasd keszulek alkalmazasaval.”

A projekt mar 2006-ban olyan eloremutato javaslatokat fogalmazott meg, amelyek 

mar akkor is a gyakorlati tevekenyseg tamogatasanak hianyat jeleztek. Olyan mobil

123 Zsigovits Laszlo - Kovacs Gabor: Jelentes az „Europai Unio altal eloirt Check-Net (migraciot 
ellenorzo halo) kereteben megvalosulo rendori es hataror tevekenyseg informatikai korszerusitesenek 
kutatasi eredmenyeirol”, a ZMNE Hataror Tanszek es a Rendorseg Tudomanyos Tanacsa 
egyuttmukodese kereteben folytatott projekt alapjan, ZMNE 2006.
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okmany es ujjnyomat olvaso eszkoz rendszerben torteno alkalmazasat javasolta 

(DSVII-PA), amely kivaltja azt, hogy a jarorok a tereprol a prioralast radion 

keresztul szoban folytassak, es szemelyes, illetve minosftett adatok nyfttan 

keruljenek tovabbftasra. A projektben javasolt fejlesztesek sajnos meg nem tortentek 

meg, de a jelenleg mar folyamatban levo 112-es projekt kereteben a kozteruleti 

szolgalatot ellato jarorok adatkommunikaciora alkalmas eszkozoket is kapnak majd. 

Ezzel biztosfthatova valhat a szemelyazonosftas objektiv tenyeken alapulo 

vegrehajtasa is.

3.7. A 3. FEJEZET OSSZEGZESE ES KOVETKEZTETESEK 
LEVONASA

Ennek a fejezetnek a feldolgozasanal a rendelkezesre allo irodalom mellett 

kiemelt hangsulyt fektettem arra is, hogy a szemelyazonositas oktatasaban jartas
124szemelyek, mint Nagy Gyorgy, Szadvari Laszlo es Varga Janos tapasztalatait , es 

az altalam szerzett oktatasi tapasztalatokat is megjelenftsem, feldolgozzam es 

hasznosftasra atadjam.

A szemelyazonosftas fogalommeghatarozasainak elemzese alapjan es a rendeszeti 

celu szemelyazonosftassal szemben tamasztott kovetelmenyek meghatarozasaval 

elhataroltam a kriminalisztikai celu szemelyazonosftastol a rendeszeti celu 

szemelyazonosftast, es definialtam a fogalmat.

Az elvegzett dokumentumelemzesek eredmenyekent bizonyftottam azt, hogy az 

anatomiai jegyek alapjan vegrehajtott szemelyazonosftast olyan szubjektiv tenyezok 

befolyasoljak, mind az ellenorzo, mind az ellenorzott szemely reszerol, illetve a 

kornyezeti hatasok altal, amelyek negativ hatast gyakorolnak a szemelyazonosftas 

eredmenyes vegrehajtasara. Ravilagftottam arra es bemutattam azt is, hogy leginkabb 

az ellenorzest vegzo szemely oldalarol vannak olyan befolyasolo tenyezok, amelyek 

kepzessel, korultekinto szolgalatszervezessel mersekelhetoek, de teljesen nem 

kuszobolhetoek ki.

124 Amely tapasztalatokat kozos oktato munkank, illetve szakmai egyuttmukodesunk soran gyujtottem.

72



DOI azonosfto: 10.17625/NKE.2014.009

A forraselemzesek alapjan igazoltam, hogy a szemelyazonositas vonatkozasaban 

nem lehet kulonbseget tenni az igazoltatas soran es a hatarforgalom-ellenorzes soran 

vegrehajtott ellenorzes tartalma kozott. A kozuti es kozteruleti igazoltatasok 

vegrehajtasa soran elvegzett szemelyazonosftas azonos tartalmu a hatarforgalom- 

ellenorzes soran vegzettel, ^gy azonos kepzettseget es felkeszultseget igenyel. 

Elmondhato az is, hogy a gyakorlati tapasztalat sokkal nagyobb a hatarforgalom- 

ellenorzesben dolgozo rendorok koreben, mint a kozuti es kozteruleti igazoltatasokat 

vegzoknel, mivel ok nem folyamatos tevekenysegkent hajtjak vegre az igazoltatast, 

hanem kockazatelemzes alapjan.

Megallapftottam, hogy a ket terulet eltero szamban vegrehajtott 

szemelyazonosftasa eltero felkeszultseget eredmenyez, s ez hatassal van a 

szemelyazonosftas minosegere is.

Az oktatasi anyagok elemzesevel bizonyftottam, hogy a szemelyazonosftas 

oktatasaban jelentos fejlodes kovetkezett be a 90-es evektol, amely pozitiv hatast 

eredmenyez, viszont az iskolarendszeru kepzesek oraszamai csak tovabbi onallo 

tanulassal tudjak biztosftani a szemelyazonosftasi ismeretek megszerzeset.

Kovetkezteteskent allapfthato meg, hogy a megMzhato szemelyazonosftas 

vegrehajtasahoz olyan eljarast kell alkalmazni, amely biztosftja mind a harom 

tenyezo negativ hatasainak megszunteteset. A szubjektiv tenyezok negativ hatasainak 

megszuntetese biztonsagnovelo hatast eredmenyez, mig az objektiv tenyezoket 

kezelni kell, es az ellenorzesi metodikanal figyelemmel kell lenni azokra.
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4. BIOMETRIKUS ADATOK ALKALMAZASA 
A s z e m e l y a z o n o s ^ A s b a n

Napjainkban nagyon sokan ugy tekintenek a biometriara, hogy az egy olyan 

tudomanyos-fantasztikus jovobeli technologia, amelyet a napenergiaval hajtott 

autokkal es elelmiszer tablettakkal egyutt fognak hasznalni, valamikor a kozeli 

jovoben. Ezzel egyutt a mindenki altal ismert biometrikus azonosftonak, az 

ujjnyomatnak a tudomanyos alapokon nyugvo vizsgalata es megismerese mar a
125XVII. szazadban kezdodott, amikor Malpighi feltarta az emberi bor szerkezetet. 

Purkyne a borfodorszal-mintazatok rendszeressegenek vizsgalatan alapulo 

kutatasainak eredmenyekent az 1823-ban kiadott orvosi munkajaban mar 9 

focsoportba sorolta az ujjnyomokat. Sir Francis Galton126 reszleteiben foglalkozott az 

ujjak borvonalrajzaival, es az 1892-ben kiadott „Fingerprints” (Ujjnyomatok) timu 

konyveben osszegezte azokat az ismereteket, amelyek az ujjak es a tenyer 

mintazatarol rendelkezesre alltak. Konyveben le^rta az ujjnyomat tipusokat, 

meghatarozta a legfontosabb torvenyszerusegeket, amelyek kozul legfontosabbak, 

hogy ket szemelynek nem lehet azonos az ujjnyomata, es az ujjak mintazata az 

ember elete soran nem valtozik. Nevehez fuzodik az ujjnyomatok osztalyozasanak
127elso rendszere is. Sir Edward Henry az ujjnyomatok rendszerezesenek es 

nyilvantartasanak kerdeseit kutatta, es megallap^tasait az 1905-ben kiadott 

„Classification and Uses of Fingerprints” (Az ujjnyomatok osztalyozasa es

alkalmazasa) konyveben osszegezte. Olyan rendszert alkotott, amely alkalmas volt
128nagyszamu adat tarolasara, illetve biztositotta a visszakereshetoseget is.

Elmondhato, hogy a biometrikus azonosMs nem a XXI. szazad ujdonsaga, hiszen 

a bunugyi munkaban kozel ketszaz eves „hagyomanya” van, viszont a biometriai 

azonos^tas terhoditasa az elmult evtizedre, m^g rendeszeti celu azonositasban torteno 

alkalmazasa napjainkra teheto.

Velemenyem szerint a rendeszeti teruleten az ujjnyomat alapjan torteno 

azonosMs a leginkabb alkalmazhato eljaras, mert ehhez adottak a legoptimalisabb 

mintavetelezesi korulmenyek, fuggetlenul attol, hogy a szemelyazonositas egy

125 Marcello Malpighi (1628-1694) olasz tudos
126 Sir Francis Galton (1822-1911) angol antropologus
127 Sir Edward Henry (1859-1930) londoni rendorfonok
128 Ballane Fuszter Erzsebet: Nyomtan es Daktiloszkopiai alapismeretek. Kriminalisztikai Jegyzetek 
es Tanulmanyok, Rejtjel Kiado, Budapest 2004.
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autopalya pihenojeben, egy forgalmas kozut mellett, a vonaton, a buszon, a 

repuloteren az utlevelkezelo pultjanal vagy a kozuti hataratkelohely utlevelkezelo 

fulkejenel tortenik.

A biometria legjobban ugy fogalmazhato meg, mint merheto testi, illetve 

viselkedesbeli jellemvonasok, amelyek merese alkalmas arra, hogy egy szemely 

azonossagat ellenorizni lehessen. Ezen megkozeHtesbol kovetkezik, hogy 

biometrikus adatok alapjan tortenik minden olyan okmany tulajdonosanak az 

azonosftasa, amely okmany tartalmazza a tulajdonosanak arckepet. Az arckep az arc 

geometriajanak lekepezese, amely kepet az azonosMs soran osszehasonHtunk az 

eredeti arccal. „Ha ezt tovabbgondoljuk, rajovunk, hogy biometriai adatok alapjan 

azonositunk mindenkit, aki velunk szembe jon az utcan, vagy aki felhiv telefonon, ha 

az emlekezetunkben tarolt emlekkepet hasonlitjuk ossze ismerosunk arcaval vagy 

hangjaval. ”129

A biometrikus adatok alkalmazasa, illetve az erre a celra szolgalo adatgyujtes 

felfoghato ugy is, mint az emberi test egyes vonasainak eszkozkent valo 

felhasznalasa. Ezt hivatott megakadalyozni az emberi meltosaghoz valo jog, amelyet 

szokas az altalanos szemelyisegi jog megfogalmazasanak tekinteni.

A biometriai vizsgalatok minden olyan teruleten erdeklodesre tarthatnak szamot, 

ahol lenyeges a szemelyek azonositasa. Kezdetekben leginkabb a kulonosen nagy 

biztonsagot igenylo letes^tmenyekbe torteno belepesi jogosultsag megallap^tasara 

alkalmaztak, de napjainkban mar egyre tobb teruleten lehet talalkozni az 

alkalmazasukkal.

„A biometrikus azonosftast mar vilagszerte alkalmazzak, elsosorban belepteto 

rendszereknel, ahol a megbizhatosag alapjat a nem atadhato adat jelenti, igy sem 

elvesziteni, sem ellopni nem lehet. Biometrikus azonositonkat mindenhova 

magunkkal visszuk, az olvaso szerkezetek kezelese pedig altalaban mindenki szamara 

rendkivul egyszeru.”130

A biometrikus azonositasban leginkabb ket ujdonsag figyelheto meg. Az egyik az, 

hogy mar nem csak a korabban alkalmazott ujjnyomatot es a DNS-t lehet az 

azonositasban felhasznalni, hanem peldaul a retina- es rnszazonositast, a

129 Szabo Mate Daniel: Biometrikus azonositas es adatvedelem. - p. 1.
Letoltve: http://szabomat.hu/tanulmany/biometria.pdf, 2012. 06. 29.
130 Tajti Balazs: A biometrikus ujjnyomat azonositas alkalmazasanak uj lehetosegei. Hadmernok VII. 
evfolyam 1. szam, - p. 49.,
Letoltve: http://hadmernok.hu/2012_1_tajti.php, 2012. 06. 29.
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kezgeometriai vizsgalatot, a hanganaHzist vagy eppen az arcfelismerest. Ezeket az 

azonosftasi lehetosegeket a tudomany es a technologia fejlodese teszi lehetove, 

amelybol kovetkezik a masodik ujdonsag is, megpedig az, hogy az azonosftast az 

ellenorzest vegzo szemelytol fuggetlenul is el lehet vegezni. Ez nem azt jelenti, hogy 

mar nincs szukseg az ellenorzest vegzo szemely szakertelmere, hanem azt jelenti, 

hogy akkor van szukseg a szemelyazonosftasi kepessegere, ha a biometrikus adatok 

alapjan torteno szemelyazonosftas vegrehajtasa valamilyen oknal fogva nem 

lehetseges, vagy az azonosftas folyamataban hiba jelentkezik. A rendeszeti celu 

azonosftast vegzo szemely reszerol nem indokolt specialis szakertelem a biometrikus 

adatok alapjan torteno azonosftashoz.

4.1. BIOMETRIKUS SZEMELYAZONOSITAS

„Aki televiziot nez, latja a hirmusorokat vagy a sorozatokat, amelyekben 

buncselekmenyeket deritenek ki, az pontosan tudja, hogy nem becsulheto le a 

biometrikus azonositas ereje. Segithet a legalisan beutazoknak abban, hogy 

gyorsabban atjussanak az ellenorzeseken, de egyuttal kiszurhetok a biztonsagi 

kockazatot jelento szemelyek vagy terroristak, akik megprobalnak elbujni elolunk. A 

megoldassal azonban nem serul az emberek alapveto, a maganelethez valo joga es
131egyszerubbe, gyorsabba valik az adatbazisok osszehasonlitasa is.”

A fokozott biztonsag megkivanja, hogy az okmanyellenorzes folyamataba 

beepftesre keruljenek olyan emberi tenyezok, amelyek az adott szemely azonosftasat 

leginkabb elosegftik. A testre szabott uti okmany megjelenese annyit jelent, hogy 

megnovekedett adathalmazt kell bevinni es rogzfteni elsosorban digitalizalt formaban 

egy adathordozora vagy adatbazisba, amely majd tokeletesen alkalmas lesz egy 

szemely azonosftasara.

„A biometriai adatok hasznalata korabban a DNS- es az ujjnyomat-azonositasra 

korlatozodott, ezeket az adatokat elso sorban bunteto eljarasokhoz kapcsolodoan 

gyujtottek. Manapsag viszont ezeket a specialis, egy-egy meghatarozott szemely, 

viselkedesi es fiziologiai jellegzetessegeit megjelenito, es a szemely egyedi 

azonosftasat lehetove tevo adatokat a bunteto eljarason kivul is gyakran hasznaljak

131 Michael Chertoff Department of Homeland Security Secretary, Washington (CNN), DHS now 
collecting 10 fingerprints from foreign travelers, 10. 12. 2007.
Letoltve: http://edition.cnn.com/2007/TRAVEL/12/10/visitors.fingerprints/
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ellenorzesi, bizonyitasi, igazolasi es azonosftasi celokra, kulonosen fizikai vagy 

virtualis teruletekre valo belepesre valo jogosultsag fennallasanak eldontesere. Az 

egyre szelesebb koru felhasznalas egyutt jar ezeknek az adatoknak a sokkal tobb 

helyen valo tarolasaval, ami pedig magaban rejti annak veszelyet, hogy masok 

azokat sajat, az eredetitol teljesen eltero celjaikra hasznaljak fel. Az egyre szelesebb 

koru felhasznalas vegso soron azzal a veszellyel jarhat, hogy megszunik az emberek 

erzekenysege ezen adataikat hasznalo rendszerekre, es a biometrikus azonositas
132teljesen mindennapiva valik az elet minden teruleten.”

Ahogy a technika es a tudomany fejlodik, ugy fejlodik a szemelyazonositas is. 

Ujabb modszereket, eljarasokat dolgoznak ki a szemelyazonositas tokeletesitesere, 

hogy minel pontosabban es gyorsabban lehessen elvegezni azt a feladatot.

A rendeszeti celu szemelyazonositas teruleten a biometrikus azonositas az elmult 

evtizedben kezdett kiteljesedni, es napjainkra mar a tarolt biometrikus azonositok 

ellenorzesi gyakorlata az, amely a legszelesebb koru megoldasra var.

4.1.1. A BIOMETRIKUS SZEMELYAZONOSITAS TQRTENETE

A biometriai ellenorzes alapelvei regmultra tekintenek vissza, hiszen az emberek 

a kereskedelemben es szamos uzleti helyzetben mar idoszamitasunk elott is 

formalisan azonosftottak egymast egyedi fizikai, fiziologiai parametereik alapjan 

(sebhelyek, arcvonasok, szem sz^ne, magassag, stb.).

Termeszetesen elodeink a kor technikai fejletlensegebol adodoan nem 

rendelkezhettek a biometrikus adatok kezelesehez detektorokkal es szam^t6gepes 

halozatokkal, de az azonosftasi alapelvek megegyezoek voltak.

A XIX. szazadban megnott az erdeklodes a terulet irant, a kriminalisztikai 

kutatasok megprobaltak a fizikai jellegzetessegeket osszekapcsolni a bunugyi 

iranyzatokkal. Ennek erdekeben kulonfele meroeszkozoket all^tottak elo es 

nagyszamu adatot gyujtottek ossze. Az eredmenyek alapjan nem lehetett vegso 

kovetkezteteseket levonni, de az egyen fizikai jellemvonasainak merese gyakorlat 

maradt: az ujjnyomat-ellenorzes nemzetkozi modszerre valt a bunuldozo 

hatosagoknal.

132 Eotvos Karoly Kozpolitikai Intezet: Az elektronikus szemelyazonositas adatvedelmi 
kovetelmenyei, keszult a Nemzeti Fejlesztesi Ugynokseg megrendelesere 2007., - p. 88.
Letoltve: http://www.ekint.org/ekint_files/File/tanulmanyok/e_szemelyazonositas_adatvedelem_ 
ekint-1.pdf, 2012. 04. 10.
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Gyakran vitatjak az ujjnyomatok abszolut egyediseget vagy kulonbozoseget. Az 

ujjnyomatok ellenorzesere hasznalt kriteriumok szamos orszagban kulonboznek
133abban, hogy tobb vagy kevesebb minutia-pont szukseges az azonosftashoz. Ennek 

ellenere annak idejen ez volt a legjobb rendelkezesre allo modszer, es meg ma is az 

elsodleges eljaras a rendorhatosagok szamara, bar napjainkban az ujjnyomatok 

azonosftasi eljarasat mar automatikus modszerekkel vegzik.

Ezzel a hatterrel mar egyaltalan nem meglepo, hogy az elektronika es a 

mikroszamftogepek teljesftmenyenek kihasznalasaval a szemelyazonosftas 

automatizalasara mind a katonai, mind a polgari szektorban szamos elgondolas 

szuletett es gyakorlati megoldas is van.

Az 1990-es evek vegen a biometrikus azonosfto rendszerek ipara az egyetemek es 

a tudomanyos kutatointezetek laboratoriumainak fellegvaraiban mukodo, termekeik 

eladasaval kuszkodo marginalis agazatbol jelentos alkalmazasok tekintelyes 

mennyisegu eszkozet szallfto globalis iparagga fejlodott.134

4.1.2. ALKALMAZOTT BIOMETRIA INTEZET

Magyarorszagon a tudomanyos biometrikus kutatasban meghatarozo szerepet tolt 

be az Alkalmazott Biometria Intezet (a tovabbiakban: ABI), amely jelenlegi 

formajaban 2011-ben alakult meg az Obudai Egyetem Banki Donat Gepesz es 

Biztonsagtechnikai Mernoki Karanak keretein belul. Az ABI letrehozasaban kiemelt 

szerepet jatszott az, hogy a biometrikus szemelyazonosftas teren meglevo (vagy 

inkabb meg nem levo) ismeretek es az alkalmazhato tudas lemaradasban volt a 

biometrikus azonos^t6 eszkozok alkalmazasaban vezeto szerepet betolto orszagokhoz 

kepest.

Ennek kovetkezteben a biometrikus azonosftas tartalmat sokan sokfelekeppen 

ertelmezik. Ezzel egyutt a biztonsagi kockazatok csokkentesenek erdekeben a 

megb^zhat6 szemelyazonosftashoz nelkulozhetetlen a biometrikus azonos t̂as 

alkalmazasa. Velemenyem szerint a legnagyobb hianyossagnak viszont az tekintheto, 

hogy objektiv ertekfteletek nem igazan alltak rendelkezesre az eszkozok alkalmazasi 

gyakorlatarol. Ennek a kriteriumnak abban van jelentosege, hogy az adott 

azonos^tashoz a legmegfelelobb eszkoz keruljon alkalmazasra, es ne csupan

133 A minutia-pontokban az ujjnyomat redoi elagaznak vagy megszunnek.
134 Obudai Egyetem Banki Donat Gepesz es Biztonsagtechnikai Mernoki Kar Alkalmazott Biometria 
Intezet (Applied Biometrics Institute -  ABI)
Letoltve: http://abibiometrics.com/biometria/biometria-tortenete/, 2012. 07. 10.
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gazdasagi erdekek befolyasoljak az alkalmazast, mivel ez azt eredmenyezheti, hogy 

olyan eszkozok kerulnek beszerzesre, amelyekkel nem lehet a Mvant azonosftasi celt 

elerni, vagy nem olyan szinten, csak a teljesftmeny rovasara lehet azt elerni. Az ABI 

az emlftett szempontok miatt jott letre, es ugy is megfogalmazhato, hogy jelentos 

informacios hianypotlas teszi szuksegesse letet es adja letjogosultsagat, amely 

gazdasagi erdekektol fuggetlen oktatasi intezmenykent mukodik, es hitelesen, 

szakmai szempontok alapjan vizsgalja a biometrikus technologiakat es rendszereket.

4.1.3. A BIOMETRIKUS SZEMELYAZONOSITAS JELENTQSEGE

A biometrikus szemelyazonosftas jelentosege abban rejlik, hogy a modszer 

tenylegesen magat a szemelyt azonosftja. Megfelelo eszkoz, illetve technologia 

alkalmazasaval meg lehet gyozodni arrol, hogy a mintavetelezes valos, elo 

szemelytol szarmazik-e, ezzel jelentosen csokkentve a megtevesztes lehetoseget. Az 

ellenorzest vegzo szemely reszerol az ismeretalapu (tudasalapu) azonositassal 

ellentetben itt a szubjekt^v tenyezok megszuntethetok.

Lenyeges szempont az ellenorzesre fordithato ido mennyisegenek csokkentese,
135illetve 1:N-hez viszony^tott kereses eseten is a rovid ido alatti ellenorzes 

lehetosege.

Annak erdekeben, hogy egyseges elvek menten tortenjen az azonositas, szukseges 

egy kovetelmenyrendszer meghatarozasa a biometrikus azonosfto jegyekkel 

szemben, amellyel kapcsolatosan en a „Handbook of Biometrics”136 (Biometrikus 

kezikonyv) kriteriumait tartom elfogadhatonak es kovetendonek. Ezek a 

kovetkezoek:

- allandosag: az adott jellemvonasnak idoben kozel allandonak kell lennie 

(Nem jo biometrikus azonosfto, amely a szemely koranak elorehaladtaval 

jelentosen valtozik);

- egyediseg: az adott jellemvonasnak szemelyenkent egyedinek kell lennie;

- egyetemesseg: minden szemelynek birtokolnia kell ugyanazon tulajdonsagot 

(pl: legyenek ujjai, szeme, arca, DNS-e);

- elfogadhatosag: az adott szemelynek engednie kell a biometrikus adatok 

rogzfteset;

135 Az 1:N-hez viszonyitott kereses olyan eljaras, amikor adott egy szemelyrol a biometrikus adat, es 
azt keresem, hogy egy adatbazisban tarolt biometrikus adatok kozul van-e egyezes, azonossag.
136 Anil K. Jain - Patrick Flynn - Arun A. Ross: Handbook of Biometrics. Springer Science+Business 
Media, LLC. 2008., ISBN-13:978-0-387-71040-2
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- megteveszthetoseg: mennyire nehez vagy konnyu az adott technologist 

megteveszteni;

- merhetoseg: az adott jellemvonasnak merhetonek es rogzfthetonek kell lennie 

ugy, hogy az ne okozzon jelentos kenyelmetlenseget;

- teljesftmeny: a pontossagnak es a szukseges eroforrasoknak egyensulyban 

kell lenniuk.

Velemenyem szerint a biometrikus azonosfto jegyekkel szemben tamasztott 

altalanos kovetelmenyek mellett szukseges meghatarozni a rendeszeti celu 

alkalmazas kovetelmenyrendszeret is, hiszen e ket kovetelmenyrendszer egyuttes 

ervenyesulese reven van realis esely a gyakorlati alkalmazasra. A biometrikus 

azonosfto jegyek rendeszeti celu alkalmazasanak kovetelmenyrendszerere 

vonatkozoan meg nem letezik szakirodalom. A problema megoldasara modszer- es 

eszkoz-specifikus alkalmazhatosagi szempontrendszert allitottam fel.

A) Modszer-specifikus szempontrendszer, vagyis a modszer biztosftsa azt, 

hogy a szemelyazonosftas:

1) mindenkinel alkalmazhato (egyetemesseg);

2) eltero helyszmeken, azonos eredmenyesseggel vegrehajthato (stabil 

es mobil modon: kozuti, vasuti, v ẑi es legi hataratkelohelyen; 

kozuton; epuletekben), (helyszm-fuggetlenseg);

3) eltero ellenorzesi korulmenyek kozott is vegrehajthato (ejszaka es 

nappal; jo es rossz megvilagftas eseten; valtozo idojarasi 

parameterek, eltero homersekleti viszonyok), (korulmeny- 

fuggetlenseg);

4) az ellenorzes folyamataban zajlik (beepules a rezsimbe);

5) belso biometrikus azonosftas alapjan tortenik (nehez 

eltiilajdonithatosag);

6) higieniai szempontok figyelembevetelevel kerul vegrehajtasra: az 

azonosftashoz hasznalt eszkoz es az azonosftando szemely kozotti 

kontaktmentes kapcsolaton alapul (erintesnelkuliseg);

7) nem eredmenyezi az ellenorzesi ido jelentos novekedeset (idokorlat);

8) eredmenye azonnali, csak ket lehetseges kimenetel van („GO -  NO 

GO”: elfogadas -  elutasftas).

B) Eszkoz-specifikus szempontrendszer, vagyis az eszkoz legyen kepes a 

szemelyazonosftast vegrehajtani:
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1) a megoldando feladathoz celorientaltan illeszkedve, vagyis felesleges 

alkalmazasokat nem tartalmazva (feladatorientalt felepites);

2) extrem idojarasi korulmenyek kozott (szelsoseges hideg vagy meleg, 

magas paratartalom, vertikalis es horizontalis gyorsulas, stb.), 

folyamatos mintavetelezes, illetve a mintanak nagyszamu maszkkal 

torteno osszevetese (1:N) eseten is iizembiztosan (mukodesi 

stabi litas);

3) egyszeruen, a felhasznalotol megkovetelt specialis kepessegek nelkul 

(felhasznalobarat).

A gyakorlati tapasztalatok boviilesevel sziiksegesnek tartom ezen kovetelmenyek 

pontosftasat es kiegesziteset, illetve figyelembevetelet a biometrikus azonosftasi 

eljarasok meghatarozasanal es az eszkozok fejlesztesenel is. Allaspontom szerint 

nem lehet prioritasi sorrendet meghatarozni, mivel valamennyi kovetelmenynek 

teljesiilnie kell ahhoz, hogy a szemelyazonosftas mindenhol es mindenkor 

vegrehajthato legyen.

A kulonbozo biometrikus rendszerek biztonsaganak meresere szolgalo mutatok 

kozul ertekezesemmel osszhangban a pontossagi mutatokat emelem ki137. A 

pontossagi mutatok eseteben az eszkoz rendeltetesszeru mtikodesenek tekintheto az, 

hogy a tarolt mintat az azonosftando szemelytol levett mintaval egyezonek tekinti, es 

a szemelyt jogosultkent kezeli, illetve az azonosftando szemelytol levett mintat nem 

talalja azonosnak, es a szemelyt jogosulatlankent kezeli. A ket esemeny 

vonatkozasaban lenyeges, hogy az eszkoz szazalekosan milyen merteku hibat kovet 

el. Ez alapjan az eszkoz minosftesere alkalmazott ket legfontosabb mutato:

-  FAR (False Accepting Rate - teves elfogaddsi arany): hibas elfogadas 

merteke, ami megadja, hogy az eszkoz milyen aranyban ismert fel 

jogosulatlan felhasznalot jogosultkent;

-  FRR (False Rejecting Rate - teves elutasitdsi arany): hibas elutasitas 

merteke, ami megadja, hogy az eszkoz szazalekosan milyen aranyban
i • i i 138utasit el jogosult felhasznalot.

137 Annemarie Nadort: The Hand Vein Pattern Used as a Biometric Feature. Vrije Universiteit, 
Amsterdam 2007.
138 Arendas - Bachraty - Jeges - Kormoczi - Molnar - Barczikay - Demcu - Csurgay - Szasz - Mate - 
Nehez - Posony - Tizedes - Veresegyhazi: Integralt biometrikus azonosito rendszerek. Budapesti 
Muszaki es Gazdasagtudomanyi Egyetem, Budapest 2005., - p. 16.
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Altalaban biztonsagi, de okmanyellenorzesi szempontbol is nagyobb veszelyt a 

hamis elfogadasi arany jelenti, ugyanis ebben az esetben olyan szemelyeket enged 

atleptetni a rendszer, akik nem jogosultak arra (igy peldaul korozott szemelyek is 

mentesulhetnek az elfogas alol). A rendszerekkel kapcsolatosan ennek az aranynak a 

nullahoz torteno kozelftese a Mvanatos cel.

A jogosult felhasznalo elutasftasa nem vet fel biztonsagi kockazatot, viszont az 

ellenorzott szemely reszerol okoz kellemetlenseget, amelynek tisztazasara szinte 

minden esetben a helyszmen sor kell, hogy keruljon.
139Nehany biometrikus rendszer FAR mutatoj a :

- hangazonosftas: 500 : 1;

- arcfelismeres: 2000 : 1;

- ujjnyomat-azonosftas: 1 000 000 : 1;

- ftiszvizsgalat: 10 000 000 : 1;

- retinavizsgalat: 10 000 000 : 1.

4.2. A BIOMETRIKUS SZEMELYAZONOSITAS MQDSZEREI

A biometrikus adatok alapjan torteno szemelyazonosftasnak legalabb 10-15 

lehetseges valtozata van, amelyek alkalmazhatoak a ketseget kizaro azonossag 

megallap^tasara. Ezek eltero azonosftasi eljarasokat, technikai infrastrukturat es 

szakertelmet felteteleznek es igenyelnek. Ebbol adodoan a rendeszeti celu 

szemelyazonosftasban jelenleg harom olyan eljaras van, amelyek megfelelnek a 

biometrikus szemelyazonosftassal szemben tamasztott szakmai kovetelmenyeknek is, 

s amelyeket az ICAO, az Europai Unio Tagallamai Kulso Hatarain Valo Operativ 

Egyuttmukodesi Igazgatasert Felelos Europai Ugynokseg (a tovabbiakban: Frontex) 

is preferal es tamogat, illetve a szemelyazonos^tas soran mar az EU-ban 

alkalmazando vagy jogi norma alapjan alkalmazni kell a jovoben. Az ICAO szamos 

biometrikus azonosftasi technologist is vizsgalt, amelyek kozul a 2001-es ertekelese 

soran az arcfelismeresen, az ^riszen, az ujjnyomaton, a kezgeometrian, a hang es az 

ala^rason alapulo azonosftasi eljarasokat tartotta az okmanyvizsgalatok soran

139 Kovacs Tibor: A szemelyazonosftasi modszerek altalaban. Digitalis jegyzet 2010., - p. 1-2.
Obudai Egyetem Banki Donat Gepesz es Biztonsagtechnikai Mernoki Kar Alkalmazott Biometria 
Intezet (Applied Biometrics Institute -  ABI)
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alkalmazhatonak, es ezek kozul az arcfelismeresen, az mszen es az ujjnyomaton 

alapulo szemelyazonosftast tamogatja.140

A Frontex a biometrikus azonosftokkal osszefuggesben szinten ezen harom 

azonosftasi eljarast tamogatja, viszont a Automatizalt Hatarellenorzo Rendszer 

(Automatic Border Control System, a tovabbiakban: ABC rendszer) es a Regisztralt- 

utas Program (Registered Traveller Programme, a tovabbiakban: RTP rendszer)141 

eseteben azt mondja, hogy amennyiben a rendszer nem tamaszkodik a biometrikus 

elemeket tartalmazo uti okmany alkalmazasara, akkor kulon mintavetelezes alapjan
142mas biometrikus azonosfto is szolgalhat szemelyazonosftaskent.

A biometrikus jellemzoknek ket nagy csoportja kulonftheto el: a biologiai es a 

viselkedesi jellemzok. A biologiai jellemzok koze sorolhato a bormintazat (ujjnyom, 

ujjnyomat, ujjlenyomat, tenyernyomat, talplenyomat), a kezgeometria, az erhalozat 

(ujjerezet, tenyererezet), az arc es annak hokepe, a szem (retina, ftisz), a DNS es az 

illat. Viselkedesi jellemzok koze tartozik a kezftas, a beszedhang es a jarasmod.143

A biometrikus adatok alapjan torteno szemelyazonosftasi eljarasok kozul 

velemenyem szerint az alabbi eljarasoknak lehet relevanciaja a rendeszeti celu 

alkalmazas teruleten:

1. DNS alapjan torteno szemelyazonosftas;

2. kezgeometriai elemzesen alapulo szemelyazonos^tas;

3. retina azonosftason alapulo szemelyazonos^tas;

4. arc-hoterkep vizsgalaton alapulo szemelyazonos^tas;

5. hanganal^zisen alapulo szemelyazonosftas

6. arcfelismeresen alapulo szemelyazonosftas (2D, 3D);

7. ujjnyomat alapjan torteno szemelyazonosftas;

8. msz azonosftason alapulo szemelyazonosftas;

9. ujj- es kezerhalozaton alapulo szemelyazonosftas.

140 Machine Readable Travel Documents (MRTDs): History, Interoperability, and Implementation 
Version: Release 1, Status: Draft 1.4, Date: March 23, 2007; - p. 19
141 Automatizalt Hatarellenorzo Rendszert (ABC rendszer) a szabad mozgas kozossegi jogaval 
rendelkezo szemelyek, mig a Regisztralt-utas Programot (RTP rendszer) a schengeni kulso hatar 
atlepese soran a harmadik orszagbol szarmazo, elozetesen atvilagitott es ellenorzott gyakori utazok 
hasznaljak. Mind a ket rendszer biometrikus adatok alapjan torteno automatizalt szemelyazonosftast 
vegez.
142 Frontex, European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External 
Borders of the Member States of the European: BIOPASS Study on Automated Biometric Border 
Crossing Systems for Registered Passenger at Four European Airports,Warsaw, August 2007.
143 Ketskemety Gabor: Biometrian alapulo szemelyazonosfto rendszerek. Szakdolgozat, Budapesti 
Muszaki Foiskola Banki Donat Gepesz- es Biztonsagtechnikai Mernoki Kar. Budapest, 2008., - p. 7.
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A felsorolas nem tukroz fontossagi, rendeszeti celu alkalmazasi sorrendet, illetve 

FAR mutatok alapjan javasolt alkalmazasi rendet. Azokat az eljarasokat soroltam fel, 

amelyek a kutatasaim alapjan a biometrikus szemelyazonositas soran alkalmazhato 

eljarasok.

Az alkalmazhatosagot, ertekezesem temajaval osszhangban, a modszer-specifikus 

kovetelmenyrendszer alapjan vizsgalom. A kovetkezokben roviden ezek lenyegi 

ismerveinek elemzeset vegzem el, de mint rendeszeti celu, alkalmazando 

eljarasokkal az arcfelismeresen alapulo, az ujjnyomat alapjan torteno es az ftisz 

azonosftason alapulo technikakkal foglalkozom reszletesen.

4.2.1. DNS ALAPJAN TORTENO SZEMELYAZONOSITAS

A DNS (dezoxiribonukleinsav) molekulat, felepfteset es a DNS mukodesenek 

alapjait 1953-ban harom, Angliaban dolgozo kutato (James Watson, Francis Crick es 

Maurice Wilkins) fedezte fel. Munkajukert megkaptak a Nobel-dijat.

A DNS a fogantatas pillanatatol megtalalhato az ember minden egyes sejtjeben, es 

az elet soran altalaban nem valtozik meg kulso korulmeny (serules, betegseg, 

gyogykezeles, stb.) hatasara. Ez az eljaras a biometrikus szemelyazonos^tas abszolut 

alapja, mivel ezzel fugg ossze minden mas biometrikus elemen alapulo azonosftasi 

eljaras is: a DNS hatarozza meg az arc formajat, a kez alakjat, az ujj borerezetet, az 

ftisz mintazatat, stb.

Magyarorszagon a DNS-mintanak a felvetelere csak egyes buncselekmenyek miatt, 

buntetoeljaras alatt allo vagy buncselekmeny elkovetese miatt jogerosen el^telt 

szemelytol van lehetoseg. Mintavetelt a gyanUs^tottal szemben nyomozast vegzo 

nyomozo hatosag erre kijelolt es a mintavetelrol oktatasban reszesult tagja hajtja 

vegre, es a mintavetelt abban az esetben lehet megkezdeni, ha az azt megelozo husz 

percben a terhelt sem etelt, sem italt nem fogyasztott.144

A DNS alapjan torteno szemelyazonosftassal kapcsolatban egyetertek Hautzinger 

Zoltan azon megallapftasaval, hogy a korlatozas nem szolgalja kello mertekben a 

kisebb sulyu bunelkovetok jovobeni sulyosabb cselekmenyeik bunelkovetesenek 

megelozeset, illetve azzal, hogy futurisztikus es szelsoseges peldaja lenne a DNS

144 21/2009. (VI. 19.) IRM rendelet a bunugyi es rendeszeti biometrikus adatok nyilvantartasa reszere 
torteno adatkozles, valamint az ujj- es tenyernyomatvetel es a szajnyalkahartya-torlet levetelenek 
reszletes technikai szabalyairol.
Letoltve: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124131.244085, 2012. 07. 20.
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alkalmazasanak az, ha egy szemelyazonosfto rendszer reszekent minden emberre 

kiterjesztenek az eljarast. 145

Ezt az eljarast nevezhetjuk 100%-os azonosftasnak, viszont ezzel egyutt talan a 

legfelszereltebb technikai hatteret igenyli. A mintavetelezest vegzo szemely reszerol 

kulon felkeszultseget igenyel, es a DNS azonosftast vegzo szemely reszerol szakertoi 

kepesseget kovetel.

Modszer-specifikus alkalmazas szempontrendszere alapjan a szemelyazonosftas: 

mindenkinel alkalmazhato; nem biztosftja az eltero helyszmeken es ellenorzesi 

korulmenyek kozotti felhasznalhatosagot; nem epftheto az ellenorzes folyamataba; 

belso biometrikus azonosfton alapul; a kapcsolat nem kontaktmentes; az ellenorzesi 

ido jelentos novekedeset eredmenyezi, es nem biztosft azonnali eredmenyt.

Velemenyem szerint rendeszeti celu szemelyazonosftasra nem alkalmas.

4.2.2. KEZGEOMETRIAI ELEMZESEN ALAPULO 
SZEMELYAZONOSITAS

Ez az eljaras olyan mereseken alapul, amelynek soran a kez es az ujjak 

egymashoz viszonyftott helyzetet, meretet vizsgaljak, ahol meghatarozott pozfcioban 

(pozfcionalo tuskes) tortennek a meresek, es Igy hatarozzak meg a kez terbeli 

parametereit. A meresek alapjaul szolgal az ujjak hossza es szelessege, a kezfej 

szelessege, valamint a tenyer es az ujjak meretaranya.

Az eljaras gyors es rovid ideju ellenorzest tesz lehetove, viszont a pozicionalt 

mintavetelezesbol es azonosftasbol adodoan tobb tenyezo is befolyasolhatja az 

eljarast (jelentos fogyas, Izuleti gyulladas, stb.).

145 Hautzinger Zoltan: Nehany gondolat az emberi DNS kriminalisztikai vizsgalatarol. Orvosok es 
jogaszok a bunteto igazsagszolgaltatasban. Dezso Laszlo Emlekkotet. (szerk./ed.: Tremmel Florian, 
Meszaros Bence, Fenyvesi Csaba) PTE AJK Pecs 2005.
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3. szamu abra
Kezgeometriai elemzes pozicionalo tuske alkalmazasaval146

Abban az esetben, ha nem pozicionalo tuskek alkalmazasaval tortenik a 

mintavetelezes, akkor a kezrol ugynevezett sajatossagi ertekeket vesznek fel: az ujjak 

hossza (1-5), az ujjak szelessege azok tovenel (6-10), a beirt korok sugara az ujjakon 

felul (11-15) es alul (16-19), az ujjak keruletenek hosszusaga (20-24), az ujjak 

terulete (25-29) es a tenyerbe ^rhat6 kor sugara (30).

4. szamu abra 
Kezgeometriai elemzes sajatossagi ertekek alapjan147

146 Kovacs Tibor: Kezgeometria azonositas. Digitalis jegyzet 2010., - p. 1.
Obudai Egyetem Banki Donat Gepesz es Biztonsagtechnikai Mernoki Kar Alkalmazott Biometria 
Intezet (Applied Biometrics Institute -  ABI)
147 u. o., - p. 2.
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Az eljaras viszonylag uj modszernek tekintheto, es a gyakorlati alkalmazasa a 

forraskutatasok alapjan a rendeszeti celu szemelyazonosftassal kapcsolatosan meg 

nem merult fel. Az azonosftasi eljarashoz kulon adatbazis letrehozasa szukseges, 

ahol tarolasra kerulnenek a mintak, amelyhez viszonyftva vegrehajthato az 

azonosftas. Egy uj es csak nemzeti szinten hasznalt rendszer kialakitasa es 

fenntartasa jelentos anyagi rafordftast igenyel. Mivel a minta egyedisege nem 

allando, nagy a kockazata a FAR es FRR mutatok csokkenesenek es ebbol adodoan a 

megMzhato mukodesnek.

Modszer-specifikus alkalmazas szempontrendszere alapjan a szemelyazonosftas: 

reszben mindenkinel alkalmazhato; eltero helyszmeken es ellenorzesi korulmenyek 

kozott is felhasznalhato; az ellenorzes folyamataba epftheto; nem belso biometrikus 

azonosfton alapul; nem kontaktmentes a kapcsolat; nem eredmenyezi az ellenorzesi 

ido jelentos novekedeset, es azonnali eredmenyt biztos^t.

Velemenyem szerint a rendeszeti celu szemelyazonosftasra reszben alkalmas.

4.2.3. RETINA AZONOSITASON ALAPULO SZEMELYAZONOSITAS

A szem alapjan torteno szemelyazonosftassal kapcsolatban mar az 1900-as 

evektol folynak kutatasok, amelynek egyik gyakorlati lehetosege a retina vizsgalata. 

„Az elso szemtukrot Helmholtz 1851-ben fejlesztette ki, ezzel utat nyitva a szemfeneki 

betegsegek vizsgdlatdra. Az 1990-es evek elejen Huang es munkatarsai egy uj 

vizsgalati modszerrol szamoltak be, az optikai koherencia tomogrdfidrol, amely egy
148fenynyaldbot hasznal a vizsgalati minta lekepezesehez.”

A retina (ideghartya) fenyerzekelo sejtekkel boritott hartya, a szem kulso hartyaja, 

amely a fenyt erzekeli. „A szemgolyoba juto feny a retina kulonbozo retegeirol 

optikai denzitdsuk fuggvenyeben visszaverodik. Amikor a fenyforrds es az adott reteg 

tdvolsaga megegyezik a fenyforrds es a referenciatukor kozotti tdvolsaggal, a ket 

visszaverodo fenynyaldb kozott interferencia lep fe l .”149

A retina alapu azonosftasi eljaras lenyege, hogy egy alacsony intenzitasu fennyel 

vilagftjak meg a szemfeneken talalhato erhalozatot, a retinat. Az infravoros feny 

hasznalatat az indokolja, hogy a retinan talalhato vererek gyorsabban nyelik el az

148 Tatrai Erika: A retina szerkezet pathologias valtozasainak vizsgalata optikai koherencia 
tomografias kepek szegmentalasaval. Doktori ertekezes 2012., Semmelweis Egyetem Klinikai 
Orvostudomanyok Doktori Iskola, - p. 6.
Letoltve: http://phd.sote.hu/mwp/phd_live/vedes/export/tatraierika.d.pdf, 2012. 08. 02.
149 u. o., - p. 7.
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ilyen fenyt, mint a kornyezo szovetek. A retina-mintazatot formazo kepet ezutan 

visszatukrozik egy videokamerara, amely rogzfti a mintat. Az erekben levo ver az 

oxigentartalomtol fuggoen jobban elnyeli az infravoros fenyt, mint a kornyezo 

szovet. A mintazatot formazo fenyt ezutan visszatukrozik egy CCD szenzorra, ami a 

keprogzftest vegzi.150

Ez az eljaras az egyik legpontosabb szemelyazonosftast biztosftja, viszont 

hatranya, hogy a letapogatonak, olvasonak kozvetlen fizikai kontaktust kell 

kialakftania a szem kozvetlen kornyezetevel, ami a mintavetelezes soran higieniai 

problemakat es jelentos fertozesveszelyeket eredmenyez/eredmenyezhet. A modszer 

legnagyobb hatranya, hogy a felhasznalok altal nehezen elfogadhato a mintaveteli 

eljaras. A retina erhalozata a betegsegek (pl.: cukorbetegseg) hatasara valtozhat, Igy 

nehezftheti az azonosftast is. Alkalmazasa hosszadalmas betanftast igenyel az 

azonosftando szemelyek reszerol.

Az ICAO a retina alapon vegzett biometrikus szemelyazonosftast mar vizsgalta 

2001-ben, de vegul, mint az okmanyok alapjan torteno szemelyazonosftas lehetseges 

gyakorlati megvalosftasat nem latta kivitelezhetonek, Igy nem tamogatta azt.

Modszer-specifikus alkalmazas szempontrendszere alapjan a szemelyazonosftas: 

reszben mindenkinel alkalmazhato; nem biztosftja az eltero helyszmeken es 

ellenorzesi korulmenyek kozotti felhasznalhatosagot; az ellenorzes folyamataba 

epftheto; belso biometrikus azonosfton alapul; nem kontaktmentes a kapcsolat; az 

ellenorzesi ido jelentos novekedeset eredmenyezi, es azonnali eredmenyt biztosft.

Velemenyem szerint a rendeszeti celu szemelyazonosftasra nem alkalmas, es 

egyetertek az ICAO dontesevel.

4.2.4. ARC-HQTERKEP VIZSGALATON ALAPULO 
SZEMELYAZONOSITAS

A hoterkep keszftesehez hokamera alkalmazasara van szukseg, amely biztosftja az 

arc hoterkepenek elkeszfteset. A hoterkep keszftese soran az eljaras figyelembe veszi 

a kornyezeti tenyezoket, a kulso homersekletet, es egy azonosfto algoritmus 

alkalmazasa reven fuggetlenfteni lehet az eljarast attol is, hogy az azonosftas ala vont 

szemely hany eves vagy milyen egeszsegi allapotban van (peldaul lazas beteg).

A hokamera az arc felszmerol erkezo hosugarzast erzekeli es meri. A legkisebb

150 Kovacs Tibor - Milak Istvan - Otti Csaba: A biztonsagtudomany biometriai aspektusai. Pecsi 
Hataror Tudomanyos Kozlemenyek XIII., Pecs 2012., HU ISSN 1589-1674, - p. 496.
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homersekleti elteresekre is reagal, es a hokamerahoz csatlakoztatott szamftogep 

biztosftja, hogy a hokameratol erkezo adatokat szmes kepekke konvertalja es 

hoterkep formajaban jelenftse meg a monitoron.

Az azonositas elonye, hogy kontaktmentes kapcsolat reven tortenik, es nem terheli 

az azonosftando szemelyt. Az azonosftasi eljarashoz kulon adatbazis letrehozasa 

szukseges, ahol tarolasra kerulnenek a mintak, amelyhez viszonyftva vegrehajthato 

az azonosftas. Egy uj es csak nemzeti szinten hasznalt rendszer kialakftasa es 

fenntartasa jelentos anyagi rafordftast igenyel. Rendeszeti celu gyakorlati 

alkalmazasaval kapcsolatos vizsgalatok sem tortentek, amelyek valaszt adnanak a 

FAR es az FRR mutatokra.

Modszer-specifikus alkalmazas szempontrendszere alapjan a szemelyazonosftas: 

mindenkinel alkalmazhato; reszben eltero helyszmeken es ellenorzesi korulmenyek 

kozott is felhasznalhato; az ellenorzes folyamataba epftheto; reszben belso 

biometrikus azonosfton alapul; kontaktmentes a kapcsolat; az ellenorzesi ido jelentos 

novekedeset eredmenyezi, es azonnali eredmenyt biztosft.

Velemenyem szerint a rendeszeti celu szemelyazonosftasra csak reszben alkalmas.

4.2.5. HANGANALIZISEN ALAPULO SZEMELYAZONOSITAS

A hanganaHzisen alapulo szemelyazonosftas lenyege, hogy a mindennapi eletben, 

a szemelykozi kapcsolatokban meghatarozo szerepet tolt be a beszed alapu 

kommunikacio, amely reven lehetoseg van a szemelyazonosftas elvegzesere is.

151 Forras: Obudai Egyetem Banki Donat Gepesz es Biztonsagtechnikai Mernoki Kar Alkalmazott 
Biometria Intezet
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Ehhez szukseges egy eltarolt, elore rogzftett hangminta egy szorol, esetleg 

mondatrol, es az azonosftasi eljaras soran az azonosftando szemelytol „levett” 

hangminta osszehasonlftasa reven van lehetoseg az azonossag megallapftasara vagy 

kizarasara.

A hangazonosftas kozponti feladata a hangosszehasonlftas. A hangazonosftas 

kriminalisztikai vizsgalataval ellentetben - ahol az esetek donto tobbsegeben a 

beszedjavftast, a hatterzaj elemzest es a tavkozles-specifikus ismerteto jegyes
152elemzest is vegre kell hajtani - velemenyem szerint a rendeszeti celu 

hangazonosftasnal csak a hatterzaj elemzest kell elvegezni. A megallapftasomat azzal 

tamasztom ala, hogy a rendeszeti celu azonosftashoz a mintavetelezesnek - amihez 

majd az azonosftas tortenik - optimalis korulmenyek kozott, zavaro hatasoktol 

mentes kornyezetben kell tortennie, es az azonosftashoz az azonosftando szemelytol 

is kozvetlen hangmintat kell venni, ahol az ellenorzes helyebol adodoan csak 

hatterzajok lehetsegesek.

Az eljaras egyik javftando resze a kulonbozo ellenorzesi helyszmeken, a 

kornyezeti zajforrasok mellett levett hangmintak osszehasonlftasi minosegenek 

javftasa. Az azonosftasi modszer az azonosftando szemely aktiv kozremukodeset 

igenyli. Az azonosftando szemely szamara az egyszeru eljaras nem kellemetlen. 

Jelenleg statikus korulmenyek kozott alkalmazhato a legbiztonsagosabban.

Modszer-specifikus alkalmazas szempontrendszere alapjan a szemelyazonosftas: 

reszben mindenkinel alkalmazhato; eltero helyszmeken es ellenorzesi korulmenyek 

kozott csak reszben felhasznalhato; az ellenorzes folyamataba epftheto; belso 

biometrikus azonosfton alapul; kontaktmentes a kapcsolat; az ellenorzesi ido jelentos 

novekedeset eredmenyezi, es azonnali eredmenyt biztosft.

Velemenyem szerint a rendeszeti celu szemelyazonosftasra, helyszmtol fuggoen 

csak reszben alkalmas.

4.2.6. ARCFELISMERESEN ALAPULO SZEMELYAZONOSITAS

Az arcfelismeresen alapulo szemelyazonositas sok esetben felreertesre adhat okot annak 

kovetkezteben, hogy az azonosMst vegzo szemely igenybe vesz-e technikai, szoftveres 

segftseget az eljarashoz, vagy sem. A 2. fejezetben mar bemutattam, hogy az uti 

okmanyoknal, vizumoknal es tartozkodasi engedelyeknel az elsodleges biometrikus

152 Kriminalisztikai Tankonyv es Atlasz. Tremmel Frorian - Fenyvesi Csaba (szerk.), Dialog Campus 
Kiado, Budapest-Pecs 2002., - p. 158-159.
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azonosft6 elem az arckep. Az arckep tarolasa, amelyet az okmany kiallftasanal 

felveteleznek, tortenhet az okmanyba epftett/rogzftett elektronikus chipen vagy egy 

adatbazisban is. Az ellenorzes ala vont szemely arckep alapjan torteno szemelyazonosftasa 

ketfele eljarassal tortenhet:

1. Az azonosMst vegzo szemely a tarolt arckepet megjelenfti a rendelkezesere allo 

eszkozon (szamftogep monitorja, Tablet, stb.), es az osszehasonHtast is o maga 

vegzi el hagyomanyos modon, az anatomiai jegyek alapjan. Ez az eljaras annyiban 

teszi biztonsagosabba a szemelyazonosftas folyamatat, hogy az ellenorzes ala vont 

szemelynek, illetve az okmany tulajdonosanak nincs lehetosege arra, hogy az 

elektronikus chipen - megfelelo hamisftas elleni vedelemmel ellatott arckepet -  

vagy az adatbazisban tarolt arckepet megvaltoztassa. Ebbol adodoan az ellenorzest 

vegzo szemelynek az okmany kialHtasakor felvetelezett arckep all a rendelkezesere 

az azonosMshoz, s ez biztonsagosabba teszi az eljarast.

2. Az azonosftast osszehasonhto szoftver vegzi. A leolvasas ket lepesben tortenik. 

Az elso lepes soran az azonosftando szemelyrol keszftett kepen meg kell 

keresni az arc korvonalat, majd el kell tavolftani a nem kivant hatteret. A 

masodik lepes az arc osszevetese az adatbazisban tarolt adatokkal. Erre ket, 

matematikai transzformacion es anahzisen alapulo eljarast hasznalnak. Az 

egyik a minta alapu, a masik a geometriai alapu azonos^tas. A minta alapu 

azonos^tas az arcrol keszult kepet mint kulonbozo arnyalatu foltok halmazat 

vizsgalja (A szem, az orr, a szaj es az osszegzett/osszesftett tulajdonsagait 

veti ossze a tarolt arckep osszesftett tulajdonsagaival.). A geometriai alapu 

azonosftas egy olyan osszehasonhto modszer, amelynek soran az arc egyes 

elemeinek egymashoz viszonyftott helyzetet, aranyat, meretet hatarozzak 

meg.

„Fontos azonosftasiparameterek:

- a jobb es a bal szem ket szelso pontja;

- a jobb es a bal orrcimpa ket szelso pontja;

- a szdj kozeppontja (stabilabb, mint a ket szelsopont);

- az dll jobb es balpoziciojdnak vizszintes pozicioja;

- az dll kozepenek fuggoleges pozicioja;

- a jobb (bal) szemoldok fuggoleges pozicioja;
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153- a jobb (bal) fulcimpa vizszintes pozicioja. "

Az osszehasonlftasra leteznek egyeb, pl. neuralis halokat hasznalo modszerek is, 

valamint egyes rendszerek tobb iranybol keszftett felvetelek segftsegevel az arc 

haromdimenzios modelljet allftjak elo, es vizsgaljak. Az arcon kiemelkedo es 

melyedesi teruletek/pontok vannak, ezek a csomopontok. Az arcon 80 ilyen pont van 

(antropologia), ebbol a biometria csak 15-20-at hasznal. Ennel a haromdimenzios 

eljarasnal az azonosftando szemely arcara a rendszer szmes egyenes fenyvonalakat 

vetft, amelyek az arc „domborzata” szerint gorbe vonalakka torzulnak az arcot 

„rogzft6” videokamera kepen. A rendszer ezekbol automatikusan eloallftja az arc 

halos maszkjat, a haromdimenzios kepet. Ehhez az azonosftasi modszerhez viszont 

az okmany kiallftasakor is tarolni kell a haromdimenzios kepet. Ez az eljaras 

megMzhatobb a ketdimenzios azonos^tashoz viszonyftva.

Az azonos^tast nehez^ti, hogy milyen minosegben, milyen poz^ci6ban keszult 

kephez viszony^tva kell az Osszehasonl^tast elvegezni. Ezen kepfelvetelezesi 

elteresek megszuntetese erdekeben a szemelyazonosfto okmanyok eseteben letezik 

egy egyseges eljarasrend (muszaki kovetelmenyrendszer), amely meghatarozza, hogy 

milyen nezetbol, milyen tavolsagrol, milyen poz^ci6ban kell a kepet elkeszfteni. En 

az alabbiakban az uti okmanyokra vonatkozoan ismertetnem a legfontosabb 

kovetelmenyeket154:

- a kepnek 45x35 mm es 32x26 mm kozotti meretunek kell lennie;

- az arcnak a kep 70-80%-at kell kitoltenie;

- szembenezeti kepet kell kesz^teni ugy, hogy az arc a kep kozepen legyen;

- pontosan a kameraba kell nezni;

- a hatter nem lehet eros tonusu, a termeszetes fenyhez kell kozelftenie a 

kepnek;

- a kepet ugy kell keszfteni, hogy ne legyen piros a szem;

- az arcot ugy kell megvilagftani, hogy a kepen ne legyen arnyek;

- ha szemuveges az illeto, akkor ugy kell keszfteni a kepet, hogy a szemuveg 

ne tukrozodjon, ne csillogjon, illetve ne takarja a szemet;

- nem lehet sapkat viselni ugy, hogy az takarja az arc egy reszet;

153 Kovacs Tibor: Arcfelismeres. Digitalis jegyzet 2010., - p. 1.
Obudai Egyetem Banki Donat Gepesz es Biztonsagtechnikai Mernoki Kar Alkalmazott Biometria 
Intezet (Applied Biometrics Institute -  ABI)
154 International Civil Aviation Organization: Machine Readable Travel Documents Part I, Machine 
Readable Passports, Volume 1, Passporth with Machine Readable Data Stored in Optical Character 
Recognition Format 2006., - p. 95-98.
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- a fejkendot, arckendot vallasi okokbol viselo szemelyeknel is ugy kell a kepet 

keszfteni, hogy az arc teljes mertekben lathato legyen.

Ez a kovetelmenyrendszer vonatkozik az utlevelekre, uti okmanyokra es 

v^zumokra is. Hasonlo kepkeszftesi eljarasrend van a tartozkodasi engedelyeknel es a 

szemelyazonosfto igazolvanyoknal is, mivel csak ^gy biztosfthatok az ellenorzesi 

lehetosegek. Peldaul egy spanyol allampolgar biometrikus adatokat tartalmazo 

maganutlevelenek elektronikus chipjen tarolt arckep osszehasonlftasa a magyar 

Rendorseg rendelkezesere allo azonosfto szoftver segftsegevel csak abban az esetben 

lehetseges, ha a kep keszftese megfelel a szabvanyosftott muszaki 

kovetelmenyeknek; barmely EU-s tagallam vonatkozasaban elmondhatjuk ezt a 

szempontot. Mas orszagok - amelyekre nezve nem kotelezoek ezek a 

szabalyrendszerek - is igyekeznek ezen parameterek alkalmazasara, mivel a 

biztonsagos ellenorzes kolcsonosen csak ^gy lehetseges.

Az arcfelismeres alapu szemelyazonosftasnak meghatarozo szerepe van a 

rendeszeti munkaban; jelenleg meg a hagyomanyos szemelyazonosftas reven, de a 

kesobbiekben az osszehasonlfto szoftverek alkalmazasaval. Nagy elonye ennek az 

azonosftasi modszernek, hogy mas biometrikus azonosfto rendszerhez kepest nem 

igenyli az azonosftando szemely aktiv kozremukodeset. Az azonosftando szemely 

szamara az egyszeru eljaras nem kellemetlen.

Modszer-specifikus alkalmazas szempontrendszere alapjan a szemelyazonosftas: 

mindenkinel alkalmazhato; eltero helyszmeken es ellenorzesi korulmenyek kozott 

reszben felhasznalhato; az ellenorzes folyamataba epftheto; nem belso biometrikus 

azonosfton alapul; kontaktmentes a kapcsolat; nem eredmenyezi az ellenorzesi ido 

jelentos novekedeset, es azonnali eredmenyt biztosft.

Velemenyem szerint a rendeszeti celu szemelyazonosftasra alkalmas, es az 

osszehasonlfto szoftverek felhasznalasaval torteno alkalmazasa a kovetendo eljaras.

4.2.7. UJJNYOMAT ALAPJAN TORTENO SZEMELYAZONOSITAS

Ez a szemelyazonosftasi eljaras az uti okmanyokban, vizumoknal es tartozkodasi 

engedelyeknel az elsodleges biometrikus azonosfto elem (az arckep) mellett a masodlagos 

biometrikus szemelyazonosMsi lehetoseg. A rendeszeti celu alkalmazasa soran a gyakorlati

93



DOI azonosfto: 10.17625/NKE.2014.009

alkalmazasara altalaban akkor kerulhet sor, ha az elsodleges biometrikus elem alapjan 

torteno azonosMs nem vezet eredmenyre, es szukseges a tovabbi vizsgalat155.

Ez az egyik legregebbi es legelterjedtebb biometrikus szemelyazonosfto modszer, 

amelynek hivatalos vizsgalata tobb mint 100 eves multra tekint vissza. Az 

ujjnyomatok jellemzoinek kutatasaval, azok vizsgalataval, osszehasonlftasaval, 

illetve azonosftasaval a daktiloszkopia foglalkozik. „A daktiloszkdpia a 

krimindltechnikdnak az az dga, amelyik az ujjak es a tenyer borfeluleten talalhato 

borfodorszdl rajzolatok nyomainak es lenyomatainak kriminalisztikai vizsgalataval 

foglalkozik. ”156 A daktiloszkopia alkalmazasa leginkabb bunugyi celu, a 

buncselekmenyek felderiteset es a bunelkoveto buntetojogi felelossegre vonasanak 

megalapozasat szolgalja. Eloszor a bunuldozes es az igazsagszolgaltatas lepett fel az 

ujjnyomatok vizsgalatanak tudomanyos szintu igenyevel.

Az ujjak bor felszmenek a borlancolatok altal letrehozott mintazottsaga egyedi es 

nem valtozik. Termeszetesen a kez mereteinek valtozasaval aranyosan valtozik, 

egyedisege azonban valtozatlan marad. Amennyiben az ujjat fizikai serules eri 

(peldaul: horzsolas, vagas, stb.), akkor a mintazat altalaban 14-40 napon belul 

regeneralodik, kiveve, ha melyebb a serules, mert akkor egyedi heg alakul ki, ami 

szinten egyedi azonosfto jegykent funkcionalhat az azonosftas soran.

Ertekezesem forraskutatasa soran az ujjnyom, az ujjnyomat es az ujjlenyomat 

vonatkozasaban eltero szohasznalatokkal talalkoztam. A kriminalisztikan belul a 

nyom es a nyomat kozotti kulonbseget a kriminaltechnikanak a nyomtannal 

foglalkozo aga hatarozza meg pontosan. Az ujjnyom es az ujjnyomat hasznalata az 

altalanos, es az ujjlenyomat megfogalmazas csak eseti, de a kriminalisztikai 

ftasokban is eltero az alkalmazasuk. Az idegen nyelvrol fordftott szovegeknel pedig 

ford^t6fUgg6.

A biometrikus adatatok alapjan torteno szemelyazonosftas forraskutatasai soran az 

ujjnyom, az ujjnyomat es az ujjlenyomat kifejezesekkel talalkoztam, ezert a 

rendeszeti celu szemelyazonosftas vonatkozasaban az egyseges szakterminologia 

alkalmazasa erdekeben - osszhangban az Obudai Egyetem Banki Donat Gepesz es 

Biztonsagtechnikai Mernoki Kar Alkalmazott Biometria Intezet es a Budapesti 

Muszaki es Gazdasagtudomanyi Egyetem Merestechnikai es Informacios Rendszerek

155 Kivetelt kepeznek azok az esetek, amikor a biometrikus adatok alapjan torteno szemelyazonositas 
kotelezo, mint peldaul a vizumnal.
156 Ballane Fuszter Erzsebet: Nyomtan es Daktiloszkopiai alapismeretek. Kriminalisztikai Jegyzetek 
es Tanulmanyok, Rejtjel Kiado, Budapest 2004., - p. 84.
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Tanszekenek fogalommeghatarozasaval - az alabbi kifejezesek hasznalatat tartom 

indokoltnak:

- ujjnyom, latens ujjnyomat (latent fingerprint): rossz minosegu, altalaban csak 

reszleges nyoma az ujjnak (mintazat-fragmenum), ami peldaul egy poharon 

keletkezik. Tipikusan a bunugyi nyomozasok hasznaljak, informatikai 

azonosftashoz nem megfelelo minoseguek.

- ujjnyomat (flat fingerprin vagy fingerprint): egy ujjrol keszult olyan 

lenyomat, ami egy adott alkalommal egy sik feluleten keletkezik, ugy 

ahogyan azt a felhasznalo egy feluletre termeszetesen odahelyezi. Ezen 

ujjnyomatoknak tehat sajatja, hogy s^kon lekepezhetok.

- ujjlenyomat (rolled fingerprint vagy fingerroll): altalaban a bunugyi 

nyilvantartasban alkalmazott, az ujj teljes feluleterol vett lenyomat, amely az
157adott ujj korbeforgatasaval keletkezik.

Miutan a muszaki kovetelmenyekbol egyertelmuen megallapfthato a sik feluletu 

lenyomatveteli kotelezettseg, ezert az nem az ujjlenyomat, hanem az ujjnyomat. 

Ennek kovetkezteben ertekezesemben kovetkezetesen az „ujjnyomat kifejezest” 

hasznalom.

Napjainkban a bunugyi munka soran az ujjnyomat alapjan torteno azonositas meg 

nagyon sok esetben manualis modszerrel (pap^r alapu), szakerto kozremukodesevel 

tortenik. A rendeszeti alkalmazas teruleten erre nincs lehetoseg, ezert a szemelyek 

ujjnyomat alapjan torteno azonositasara olyan eljarasrendet kellett kialakitani, amely 

a szemelyazonossag egyertelmu megallap^tasara helyben, rovid ido alatt nyujt 

lehetoseget. Ehhez azonban szukseges az ujjnyomatok digitalizalt formaban torteno 

tarolasa, amelyhez a viszony^tas tortenik. „A digitalizalt ujjnyomat legyen megfelelo 

minosegu, nagy teljesitmenyu ujjnyomat azonosito rendszerek reven (Automated 

Fingerprint Identification System, AFIS) biztositsa a megegyezo ujjnyomatok 

osszehasonlithatosagdt.”158

157 Arendas - Bachraty - Jeges - Kormoczi - Molnar - Barczikay - Demcu - Csurgay - Szasz - Mate - 
Nehez - Posony - Tizedes - Veresegyhazi: Integralt biometrikus azonosito rendszerek. Budapesti 
Muszaki es Gazdasagtudomanyi Egyetem, Budapest 2005., - p. 39.
158 Machine Readable Travel Documents (MRTDs): History, Interoperability, and Implementation 
Version: Release 1, Status: Draft 1.4, Date: March 23, 2007., - p. 29.

95



DOI azonosfto: 10.17625/NKE.2014.009

Az ujjra ranezve kis barazdakat, vonalakat latunk, amelyeket fodorszalnak159, 

illetve fodorvonalnak neveznek. Ezek a fodorszalak hatarozzak meg az ujjnyomat 

globalis es lokalis jellemzoit, amelyek alapjan az azonosftas tortenik. Ezeket 

nevezhetjuk osszehasonlftasi, azonosftasi pontoknak is. Az egy ujjnyomaton talalhato 

azonosftasi pontok szama meghaladhatja a szazat is, viszont az azonosftashoz a 8-12 

pontos azonosftas mar megfelelo talalati valoszmuseget biztosft.

Az ujjnyomat azonosftas elonye, hogy alacsony a FAR, es inkabb hasznalatbeli 

hibakkal lehet talalkozni alkalmazasa soran. A technikai megoldasok 

felhasznalobaratok, egyszeruen telepfthetok, kis meretekkel rendelkeznek es 

uzemeltetesuk viszonylag egyszeru. Hatranya, hogy a nyomat eredmenye fugg a 

nyomas nagysagatol, az ujjak nedvessegetol, a szemely munkajatol (a sokat gepelo 

emberek ujjain a mintazat megkophat), az ujjak szennyezettsegetol (peldaul 

kamionsoforok).

Modszer-specifikus alkalmazas szempontrendszere alapjan a szemelyazonosftas: 

reszben mindenkinel alkalmazhato; eltero helyszmeken es ellenorzesi korulmenyek 

kozott is felhasznalhato; az ellenorzes folyamataba epftheto; nem belso biometrikus 

azonosfton alapul; nem kontaktmentes a kapcsolat; nem eredmenyezi az ellenorzesi 

ido jelentos novekedeset, es azonnali eredmenyt biztosft.

Velemenyem szerint a rendeszeti celu szemelyazonosftasra alkalmas.

4.2.8. IRISZ AZONOSITASON ALAPULO SZEMELYAZONOSITAS

Az msz alapu azonosftas - hasonloan a retina alapu azonosftashoz - az egyik 

legbiztonsagosabb azonosftasi modszer, es a biometrikus azonosftasi eljarasok kozul 

a legmodernebb technologianak, csucstechnologianak nevezheto.

A szem kozepso burkanak szabad szemmel is jol lathato resze a szivarvanyhartya, 

latinul msz. A szivarvanyhartya szme attol fuggoen valtozik, hogy mennyi benne a 

szmezoanyag, a pigment (festekanyagok). A szivarvanyhartya szme barna, ha sok 

szmezoanyag talalhato benne, es zold vagy kek abban az esetben, ha keves. Ezen 

Mvul vannak olyan emberek, akiknek piros a szeme. Esetukben arrol van szo, hogy a 

szivarvanyhartyajuk vagy nagyon keves szmezoanyagot tartalmaz, vagy egyaltalan 

nincs jelen. Ok az albmok (a szmezoanyag hianya miatt a szivarvanyhartya

159 Ertekezesemben nem celom, hogy a fodorszalak lehetseges mintazatait bemutassam, mivel ezzel 
kapcsolatban nagyos sok tudomanyos erteku iras is szuletett, illetve a technologiai eljarasok is 
lehatarolasra kerultek.
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attetszosege kovetkezteben valnak lathatova a vererek, amelynek hatasara a szem 

rozsaszmes-piros szmu).

Az msz tobb retegbol all, es a szmeken Mvul melyedeseket, kiemelkedeseket, 

valamint kulonbozo formakat (koroket, arkokat, koronakat) is hordoz.

Az msz tobb erhartyabol (ezek az erhartyak alkotjak a retegeket) all, amelyek 

kulonbozo pigmentek megkotesere alkalmasak, ebbol kovetkezik, hogy az rnszben 

talalhato egyes erhartyak mind mas szmuek.

„Az irisz kialakuldsa az embriondlis elet harmadik honapjdban kezdodik meg. A 

felszinen talalhato egyedi mintazat az elso evben alakul ki, mig a stroma 

pigmentdcioja az elso nehdny evre teheto. A mintdzatok kialakuldsa veletlenszeru es 

nem kotheto semmilyen genetikus faktorhoz. Az egyetlen genek altal meghatarozott 

jellemzoje a pigmentdcio, ami a szint hatarozza meg. Igy meg egyazon szemely ket 

irisze is teljesen kulonbozo mintdzatu lehet, viszont kialakuldsa utdn vdltozatlan 

marad egesz eleten at. Ezek alapjan a mintazat idedlis biometrikai jellemzo, 

egyedisege es stabilitdsa folytdn.”xm

Az msz allandosaga es egyedisege miatt talan a legalkalmasabb biometrikus 

azonosftonak tekintheto, ugyanis a minta, ami tarolasra kerul, az ember elete vegeig 

azonos, nem valtozik, es mivel a szemnek egy vekony fatyolszeru resze, Igy mint 

belso szerv nehezen valtoztathato, modosfthato.

6. szamu abra 
A szem mszenek egyedi mintazatai161

Az msz alapu szemelyazonositas meg nem nagy multra tekint vissza, fuggetlenul attol, 

hogy mar az 1900-as evek elso feleben felismertek a szivarvanyhartya egyediseget. Tobb 

eljarasmodot vizsgaltak az ftisz alapu azonosftas vegrehajtasara, de az elso mukodokepes

160 Csercsa Richard - Lombai Ferenc - Szilagyi Tunde: Biometrika Msz alapu szemelyazonositas. 
Pazmany Peter Katolikus Egyetem Informacios Technologiai Kar, 2004., - p. 2-3.
Letoltve: digitus.itk.ppke.hu/~cseri/edu/Biometrika, irisz4.doc, 2012. 01. 12.
161 Letoltve http://idegenszovet.blogspot.hu/2011/02/szivarvanyhartya-portrek-suren.html,
2012. 06. 25.
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automata mszfelismero rendszert 1994-ben szabadalmaztatta John Daugman, cambridge-i 

kutato, aki 1998-ra mar 400 kulonbozo tulajdonsagot mutatott ki a szem 

szivarvanyhartyajan, amelyek mindegyike alkalmas az azonosMsra. A Dougman 

altal kidolgozott rendszert szinte folyamatosan teszteltek, es mindig 100%-os 

eredmenyt adott; kepes tokeletesen azonosftani a szemelyeket.
70„Annak az eselye, hogy ket irisz megegyezzen 10 nagysagrendu, mig a fo ld  

nepessege csupdn 1010 nagysagrendu. Tovdbbi elonyei hogy 400 azonositdsi jellemzo 

vizsgdlatdra kepes (napjainkban hozzdvetoleg csak 260-at haszndlnak), valamint az 

elominta vizsgalata konnyen megvalosithato a pupilla reflexek figyelesevel.”162

Az msz alapu szemelyazonositas alkalmazasa a rendeszeti munkaban biztonsagi 

szempontbol nagy lehetosegeket rejt meg magaban. Ertekezesemben tobbszor 

utaltam arra, hogy az EU tagallamainak allampolgarai reszere kiallftott 

maganutlevelek, illetve a tagorszagok altal kialHtott tartozkodasi engedelyek es 

vizumok a biometrikus szemelyazonosftashoz az elektronikusan tarolt arckepet es az 

ujjnyomatot alkalmazzak.

Az msz alapu azonositas alkalmazasi letjogosultsagat igazolja az is, hogy a 

mintavetelezes es azonositas szabvanya is kiadasra kerult (ISO/IEC 19794-6), amely 

tobbek kozott az alabbi szempontokat is meghatarozza: „Amikor az irisz kep 

rogzitesre kerul, akkor a fejet fuggolegesen kell tartani es a szemet teljesen ki kell 

nyitni. A fenyviszonyokat ugy kell kialakitani, hogy a pupilla merete 7 mm vagy annal 

kisebb legyen, mivel a tulzott pupilla tdgulds negativan befolydsolhatja az azonositas 

folyamatdt. A szemuveget es a kontaktlencset el kell tdvolitani. A szemet 700 es 900 

nanometer kozotti infravoros fennyel kell megvildgltani.”163

Az msz alapu szemelyazonosMst mind az ICAO, mind a Frontex is javasolja, mivel az 

eljaras rovid ido alatt biztosftja az azonosMst, es szinte lehetetlen, hogy jogosulatlan 

szemelyt azonosftson jogosultnak. Az azonosftasi eljarashoz kulon adatbazis 

letrehozasa szukseges, ahol tarolasra kerulnenek a mintak, amelyhez viszonyftva 

vegrehajthato az azonosftas. Egy uj es csak nemzeti szinten is csak korlatozottan 

hasznalt rendszer kialakftasa es fenntartasa jelentos anyagi rafordftast igenyel. 

Kerdeses, hogy egy kozuti igazoltatas soran hogyan lehetne mintavetelezest vegrehajtani az

162 Kovacs Tibor - Milak Istvan - Otti Csaba: A biztonsagtudomany biometriai aspektusai. Pecsi 
Hataror Tudomanyos Kozlemenyek XIII., Pecs 2012., HU ISSN 1589-1674, - p. 495.
163 Machine Readable Travel Documents (MRTDs): History, Interoperability, and Implementation 
Version: Release 1, Status: Draft 1.4, Date: March 23, 2007., - p. 35.
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ejszaka sotetjeben vagy a szikrazo napsutesben (termeszetesen specialisan kialakitott 

jarmuben vegrehajthato, de koltsegigenyes megoldas). Hasonlo a helyzet a kozuti 

atkelohelyen is, azzal a kulonbseggel, hogy ha nem minden utas eseteben, csak 

kockazatelemzes alapjan kell alkalmazni, akkor helyben adottak az infrastrukturalis 

feltetelek az ellenorzeshez. Az eljaras hatranyakent lehet emHteni meg azt, hogy jelentos 

technikai hatteret igenyel.

Modszer-specifikus alkalmazas szempontrendszere alapjan a szemelyazonosftas: 

mindenkinel alkalmazhato; eltero helyszmeken es ellenorzesi korulmenyek kozott 

csak korlatozottan felhasznalhato; az ellenorzes folyamataba epftheto; belso 

biometrikus azonosfton alapul; kontaktmentes a kapcsolat; az ellenorzesi ido jelentos 

novekedeset eredmenyezi, es azonnali eredmenyt biztosft.

Velemenyem szerint a rendeszeti celu szemelyazonosftasra jelenleg csak 

korlatozottan alkalmas. Elsosorban repuloteren az ABC rendszert es az RTP 

rendszert alkalmazo utasok eseteben lehetseges.

4.2.9. UJJ- ES KEZERHALOZATON ALAPULO SZEMELYAZONOSITAS

Az emberi test erhalozata egy olyan zart rendszer, amelyet csoszeru erek alkotnak, es 

amelyben ver aramlik. A veraramlast a sẑ v biztosftja, amelynek segftsegevel a szervek 

megkapjak tobbek kozott az oxigent is. A ver a legfontosabb oxigenszallftasi funkcioja 

mellett biztos^tja a termelodott szen-dioxid elszall^tasat is a szovetekbol. Az ereknek 

tobb fajtaja van, de a ket fo csoportba tartozik az arteria, amely a szivtol a szovetek 

fele halad, valamint a vena, amely a szovetektol a sziv fele halad. Az ezek kozott 

levo szoveteket hajszalerhalozat koti ossze, amelyek a kapillarisokat es a sejteket 

latjak el kozvetlenul tapanyagokkal es oxigennel. A verben kotott formaban levo 

oxigenben dus ver a szoveteknek leadja az oxigent, ezaltal dezoxidalodik, majd 

visszater a sz^vbe. Az oxigenben dus ver es a dezoxidalt ver maskent nyeli el es veri 

vissza az infravoros hullamhossz tartomanyu sugarzast. Mivel az oxigenben dus ver 

es a dezoxidalt ver oxigen tartalmaban csak 20-30%-os elteres van, ^gy az azonosftas 

alapja maga az infravoros feny elnyelese vagy „nem elnyelese”.

Az azonos^tasi eljaras soran infravoros fennyel kell az ujjat vagy a kezet (tenyeret) 

megvilag^tani. Az ujj es a kez erezeteben levo ver az infravoros sugarakat eltero 

mertekben nyeli el, amelynek hatasara a kepelemzo szoftver egy vonalas grafikat 

general. Az erek metszespontjainak egymashoz viszony^tott helyzetet, tavolsagat, az
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egymassal bezart szogeket, az erek vastagsagat (amelyek lenyegeben az azonosftas 

soran kerulnek „visszaolvasasra”) egy algoritmus adathalmazkent kinyeri a kepbol, 

es ezt tarolja a szoftver. A kez infravoros fennyel megvilagftott kepe nem kerul 

tarolasra, aminek celja a kisebb meretu adattarolas.164 Az azonosftasi eljaras soran a 

letarolt mintahoz tortenik az osszehasonlftas, es az eszkoz szoftvere hoz dontest az 

azonosftando minta elfogadasarol, illetve elutasftasarol. A tenyererezetrol keszult 

felveteleket a 3. szamu melleklet tartalmazza.

Az azonosftas vegrehajtasat befolyasolhatjak a kulonbozo elettani es biologiai 

elvaltozasok, valamint egyes betegsegek is. Ezek a befolyasolo korulmenyek hatast 

gyakorolhatnak egyreszt az errendszer alakjara, masreszt a ver osszetetelere, ^gy a 

szallftott oxigen tatalmara is. Az oxigentartalom mennyisegenek valtozasabol 

adodoan valtozik a ver infravoros hullamhosszu fenyelnyelo kepessege is. Az 

azonositas vegrehajtasat befolyasolo betegsegek es elvaltozasok lehetnek az 

errendszeri es keringesi betegsegek, a magas vernyomas es a cukorbetegseg is.

Modszer-specifikus alkalmazas szempontrendszere alapjan a szemelyazonositas: 

reszben mindenkinel alkalmazhato; eltero helyszmeken es ellenorzesi korulmenyek 

kozott is felhasznalhato; az ellenorzes folyamataba epftheto; belso biometrikus 

azonosfton alapul; kontaktmentes a kapcsolat; nem eredmenyezi az ellenorzesi ido 

jelentos novekedeset, es azonnali eredmenyt biztosft.

Velemenyem szerint a rendeszeti celu szemelyazonosftasra alkalmas.

4.3. A 4. FEJEZET OSSZEGZESE ES KOVETKEZTETESEK 
LEVONASA

Kutatasi celjaim kozott kiemelt szerepet kapott annak vizsgalata, hogy a biometrikus 

azonositok valoban kepesek-e atvenni a szemelyazonositas folyamataban az ellenorzest 

vegzo szemelytol az anatomiai jegyek alapjan torteno azonosftas helyet. Ennek 

megallapMsa erdekeben meghataroztam a biometrikus azonosfto jegyek rendeszeti celu 

alkalmazasi kovetelmenyrendszerenek modszer-, es eszkoz-specifikus 

szempontrendszeret.

164 Milak Istvan: Serulekenysegi vizsgalatok, kulonos tekintettel az erhalozat azonositasra. 
Szakdolgozat, Obudai Egyetem Banki Donat Gepesz es Biztonsagtechnikai Mernoki Kar Alkalmazott 
Biometria Intezet, Budapest 2012.
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Ertekezesem temajaval osszefuggesben a modszer-specifikus szempontrendszerrel 

osszefuggesben vizsgaltam es elemeztem az egyes azonosMsi eljarasokat. Az azonosftasi 

lehetosegeknel kiemelt hangsulyt fektettem az ellenorzes eltero alkalmazasi 

helyszmeire es korulmenyeire is.

A biometrikus adatok alapjan torteno azonosMsi eljarasok kozul a forraselemzesek 

alapjan kivalasztottam azt a kilenc eljarast, amelyek rendeszeti celu alkalmazasa 

megfontolando. A kilenc eljarasnak a rendeszeti celu alkalmazas modszer-specifikus 

szempontrendszerehez igazodo vizsgalati eredmenyeit az alabbi tablazatban 

osszesftettem:

RENDESZETI CELU B 
SZEMELYAZON

IOMETRIKUS
rosrrA s

1.
DNS

2.
kezgeo.

3.
retina

4.
hoter.

5.
hang

6.
arc

7.
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8.
irisz

9.
erhalo.
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R
E

1) I R R I R I R I R

2) N I N R R R I K I

3) N I N R R R I K I

4) N I I I I I I I I

5) I N I R I N N I I

6) N N I I I N I I

7) E NE E E E NE NE E NE

8) N I I I I I I I I

KOVETKEZ-
TETES N R N R R I I R/I I

Jelmagvarazat: N nem E
I igen NE

eredmenyez 
nem eredmenyez

7. szamu abra 
Osszehasonlfto tablazat1'

’ Keszftette: Balla Jozsef

K
R

korlatozottan 
reszben igen
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A rendeszeti celu alkalmazas modszer-specifikus szempontrendszernel azokat az 

azonosftasi eljarasokat, amelyek betegseg, vegtaghiany vagy hallaskarosodas miatt nem 

minden szemelynel alkalmazhato, reszben alkalmazhatonak tekintettem.

A reszletes forraselemzes alapjan megallapftottam, hogy ket azonosftasi eljaras 

rendeszeti celu alkalmazasa nem lehetseges. Ezek az eljarasok a DNS alapjan torteno 

szemelyazonosftas es a retina azonosftason alapulo szemelyazonosftas.

Harom eljarasrol megallapftottam, hogy a rendeszeti celu alkalmazasuknak 

reszben lehet letjogosultsaga, de a nemzeti szinten torteno alkalmazasuknal - a kulon 

mintavetelezesi adatbazis es osszehasonlftast biztosfto technikai eszkozok miatt - 

nagy valoszmuseggel feltetelezheto, hogy a kivant biztonsagnovelo hatas nincs 

aranyban a rafordftott anyagi forrasokkal. Ennek kovetkezteben a kezgeometriai 

elemzesen, az arc-hoterkep vizsgalaton es a hanganaHzisen alapulo 

szemelyazonosftast, mint jovobeni, „tartalek” eljarast lehet figyelembe venni.

A dokumentumelemzesek eredmenyekent negy eljaras eseteben sikerult bizonytonom a 

rendeszeti celu modszer-specifikus alkalmazas lehetoseget es letjogosultsagat, amelyek az 

arcfelismeresen alapulo, az ujjnyomat alapjan torteno, az msz azonosMson es az ujj- es 

kezerhalozaton alapulo szemelyazonositas. Az ftisz azonosftason alapulo 

szemelyazonosftas vonatkozasaban megallapftottam, hogy az alkalmazas helyenek es 

az alkalmazas korulmenyeinek torteno megfelelese csak korlatozott, Igy leginkabb a 

repulotereken van letjogosultsaga.

Sikerult igazolnom az arcfelismeresen alapulo szemelyazonosftas es az ujjnyomat 

alapjan torteno szemelyazonosftas rendeszeti celu modszer-specifikus 

alkalmazasanak szeles koru lehetosegeit azzal a fenntartassal, hogy az 

arcfelismeresen alapulo szemelyazonosftas vegrehajtasahoz is megfelelo ellenorzesi 

korulmenyeket kell biztosftani, amelyek jelenleg szinten csak a repulotereken 

vannak. Az ujjnyomat alapjan torteno szemelyazonosftas a legaltalanosabban 

alkalmazhato eljaras a rendeszeti celu szemelyazonosftasban.

Bizonyftottam azt, hogy az ICAO ajanlasai es az EU kotelezo ervenyu jogi 

szabalyozasa a biometrikus azonosfto jegyek alkalmazasara vonatkozoan
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osszhangban van az elerni Mvant biztonsagi szinttel, es azt, hogy a biometrikus 

adatok nem minden ellenorzesi helyszmen valthatjak ki teljes mertekben az 

anatomiai jegyek alapjan torteno szemelyazonosftast.

Az ellenorzesi technologiaba illeszthetoseg es a biztonsagi kockazat szintjehez 

igazodo szemelyazonosftas rendeszeti celu alkalmazasanal elsodleges biometrikus 

azonosftokent jelolom meg az arcfelismeresen alapulo szemelyazonosftasnak a 

human eroforrassal vegzett tipusat es masodlagos azonosftokent pedig az ujjnyomat 

alapjan torteno szemelyazonosftast. A repulotereken a biztonsagi kockazathoz 

igazodoan az ftisz alapjan torteno azonosftast es az arcfelismeresen alapulo 

szemelyazonosftas szoftveresen torteno vegrehajtasat tartom celszerunek es 

szuksegesnek.

Uj, rendeszeti celu biometrikus szemelyazonosftasi eljaraskent jelolom meg 

az ujj- es kezerhalozaton alapulo szemelyazonos^tast, amelyet valamennyi 

ellenorzesi helyen es ellenorzesi korulmeny kozott alkalmazhatonak tartok.
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5. A BIOMETRIKUS ADATOK GYAKORLATI 
ALKALMAZASA

A biometrikus adat a szemelyazonosftasban preferalt helyet csak abban az esetben 

kepes betolteni, ha lehetoseg van annak ellenorizhetosegere es azonnali valasz 

biztosftasara, amelyekkel garantalhato a kozvetlen kapcsolat megallapftasa az 

okmany es annak tulajdonosa kozott. Az ellenorzes biztonsagos vegrehajtasat csak 

ebben az esetben lehetseges biztosftani.

Az emberek szamara nyilvanvalo es elfogadott eljaras, amikor szemelyazonosftasuk, 

szemelyazonossaguk megallapftasa soran az altaluk atadott okmanybol az ellenorzest vegzo 

szemely megnezi a fenykepet/arckepet, majd ranez, es vegrehajtja az azonosMst. Az 

ujjnyomat alapjan torteno szemelyazonositas vegrehajtasaval kapcsolatosan az emberek 

mar sokkal bizalmatlanabbak, mivel parhuzamot vonnak azzal, hogy ujjnyomatot csak a 

bunozoktol vesznek, akiknek az ujjnyomat adatai bekerulnek egy nyilvantartasba, es ĝy 

barmikor azonos^atova valnak, mert ugymond nyilvantartottak. Az ilyen negativ 

elofteleteken nehez tullendfteni a tarsadalmat, meg akkor is, ha egyertelmuve valik az 

emberek szamara, hogy az ilyen tipusu szemelyazonosftas pontosan az o biztonsagukat 

szolgalja, vagy adott esetben ez az eljaras segft majd peldaul az eltuntnek hitt szerettuk 

megtalalasaban.

Ezek utan elkepzelheto, hogy milyen velemenye lehet az embereknek az msz 

azonosftason alapulo szemelyazonosftasrol, egy olyan eljarasrol, ahol kozelrol bele kell 

nezni valamibe, amirol nem tudni, hogy mit is csinal, milyen adatokat tarol majd, illetve a 

tevhitek terjesztesenek kovetkezteben az feltetelezheto, hogy az eljaras karos^tja a szemet, 

es ha sokszor kell ilyen ellenorzesen atesni, akkor biztosan vaksagot okoz. Sajnos az 

emberek tobbsege ilyen es hasonlo hozzaallast tanUs t̂ a fejlett technologiak irant.

Ertekezesem eddigi fejezeteiben alapvetoen elmeleti oldalrol kOzel^tettem meg a 

biometrikus adatok alkalmazasi lehetosegeit a rendeszeti celu szemelyazonosftasban. 

Szuksegesnek es indokoltnak tartom az ellenorzes vegrehajtasara gyakorolt hatasokat 

es a valos helyzetekben torteno alkalmazhatosagot is megvizsgalni, amelynek soran 

mind a hazai, mind a nemzetkozi tapasztalatokat fontos merlegelni es az ellenorzesre 

gyakorolt hatasaikat figyelembe venni. A vizsgalat targyat a rendeszeti celu 

alkalmazhatosag szempontjabol elfogadott es a szemelyazonos^t6 okmanyok 

eseteben mar alkalmazott biometrikus adatok alkotjak.
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5.1. A NEMZETKOZI HATARRENDESZETI KONFERENCIA 
a j a n l a s a

A biometrikus azonositok kozul az ujjnyomat alapu azonosftas a meghatarozo 

eljaras, amelyet az uti okmanyokban torteno kotelezo alkalmazasa reven a 

Nemzetkozi Hatarrendeszeti Konferencia Hatarforgalom-ellenorzesi Munkacsoportja 

a rendeszeti celu ellenorzes oldalarol vizsgalt 2006-ban es 2007-ben. A 

munkacsoportot a Hatarorseg Orszagos Parancsnoksaganak hatarrendeszeti 

foosztalyvezetoje iranyftotta. A munkacsoport tevekenyegebe tizenegy orszag 

szakertoi vettek resz, ahol a Hatarorseget en kepviseltem.

A munkacsoport albizottsagi ulesere 2007. januar 25-26. kozott Nemetorszagban 

kerult sor a Bajor Tartomanyi Rendorseg Passaui Hivatalanal, ahol Ausztria 

Szovetsegi Belugyminiszteriumanak, Nemetorszag Szovetsegi Rendorsegenek es 

Bajor Tartomanyi Rendorsegenek, valamint Svajc Hataror Testuletenek 

kepviseloivel kozosen „Ajanlast” dolgoztunk ki a biometrikus adatokkal ellatott 

utlevelek ellenorzesere.

Az ajanlas kidolgozasat az indokolta, hogy a biometrikus adatok ellenorzesere 

nem volt elfogadott eljarasrend, az ellenorzesi oldalon szinte minden orszag 

gyerekcipoben jart. Uj helyzetet teremtett ugyanis, hogy a tagallamok allampolgarait

- akik minimum ellenorzes ala esnek a schengeni kulso hatarok atlepesenel, illetve a 

schengeni tersegen beluli szabad mozgasuk biztos^tott - hogyan lehet biometrikus 

adataik alapjan ellenorizni. A resztvevo orszagok alapjan lathatjuk, hogy ez nem csak 

Magyarorszagnak a problemaja, hanem az EU vezeto tagallamainak is megoldando 

kerdest jelentett.

Kidolgozasra vart tehat, hogy mikor, kinel es hogyan kell, illetve lehet a 

biometrikus adatok alapjan a szemelyazonosftast vegrehajtani, es az hogyan erinti a 

szabad mozgashoz valo jogot, hiszen az erintett allampolgarsagi kategoriat nem lehet 

szisztematikusan adattarakban ellenorizni, arra csak kockazatelemzes alapjan es 

szuroprobaszeruen kerulhet sor.

Megvitatando kerdes volt, hogy a minimum ellenorzes soran vegrehajtando 

szemelyazonos^tasnak kotelezo elemet kepezze-e a biometrikus adatok alapjan 

torteno szemelyazonosftas, vagy sem.

Hosszas szakmai egyeztetesek es szakterminologiai megfogalmazasok 

pontos^tasat kovetoen elkeszult az „Ajanlas” a biometrikus adatokkal ellatott 

utlevelek ellenorzesere.
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Az „Ajanlas”-t 2007-ben a XV. JUBILEUMI Nemzetkozi Hatarrendeszeti 

Konferencia Plenaris Ulesenek tobb mint hatvan orszag kuldotte zaronyilatkozatban 

fogadta el, amelynek teljes szoveget a 4. szamu melleklet tartalmazza.

Az ellenorzes soran figyelembe veendo szempontok kozul az alabbiakat emelem 

ki, amelyek velemenyem szerint a meghatarozo elemei a biometrikus adatok alapjan 

vegrehajtott szemelyazonosftasnak166:

- a biometrikus azonosftok ellenorzese a hagyomanyos hatarellenorzest csak 

kiegeszftik es nem helyettesftik;

- a biztonsagi nyereseg a hagyomanyos eljarasoknak es a biometria technikai 

lehetosegeinek kombinaciojabol adodik;

- a biometrikus adatokkal ellatott uti okmanyok helyszmi ellenorzese az 

okmanyokkal torteno visszaeles gyanuja eseten lerovidfti az ellenorzesi idot;

- a biometrikus adatokkal ellatott utlevelek tamogatjak a rendort a 

szemelyazonosftas soran;

- a biometrikus adatok alkalmazasa mellett elsosorban az okmanyvizsgalat 

hagyomanyos kriteriumait kell figyelembe venni;

- fokozott figyelmet kell fordftani a szemelyazonosftas vegrehajtasara, mert az 

arckep elektronikus tarolasaval osszesen nem ket, hanem harom „kepet” kell 

osszehasonlftani;

- az, hogy a tarolt biometrikus adatokat nem lehet kifogastalanul leolvasni (pl. 

technikai veszelyforrasok), nem jelenti automatikusan, hogy az okmanyt 

jogtalanul hasznaljak;

- az ellenorzo helyeket ugy kell kiep^teni, hogy egy jogosulatlan szemely 

hozzaferese az RFID chipen tarolt biometrikus adatok leolvasasanak 

idopontjaban ne legyen lehetseges.

Ezek az ellenorzesi szempontok valamennyi szemelyazonosfto okmany eseteben 

alkalmazhatoak, kiveve, ha az ellenorzesi technologiaban nincs kotelezo azonosftasi 

eljaras meghatarozva bizonyos biometrikus azonos^t6kra vonatkozoan. A VIS 

rendelet alapjan a VIS bevezeteset kovetoen (2011. oktober 11.) legkesobb harom 

evvel valamennyi vizumbirtokos harmadik orszag allampolgarat szisztematikusan, 

minden schengeni kulso hatar atlepese alkalmaval ujjnyomat alapjan kell

166 „Ajanlas” a biometrikus adatokkal ellatott utlevelek ellenorzesere. 
Forras: Nemzetkozi Hatarrendeszeti Konferencia Titkarsaga, 2009.
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azonosftani, tehat ebben az esetben nincs lehetoseg a hagyomanyos 

szemelyazonositas soran felmerult gyanuok igazolasara vagy kizarasara.

5.2. A  V IZ U M B IR T O K O SO K  U JJN Y O M A T  A L A P JA N  
T O R T E N O  A Z O N O SIT A SA n A K  K ISE R L E T I PR O JE K T JE

A Bel- es Igazsagugyi Tanacs a 2008. juniusi ulesen elfogadta az 562/2006/ EK 

Rendeletre167 vonatkozo modosftasat az Europai Parlamentnek es Tanacsnak, amely 

a VIS-nek a Schengeni hatar-ellenorzesi kodex (a tovabbiakban Kodex) kereteben 

torteno alkalmazasat javasolta. A Kodex modosftasa kotelezove teszi a 

hatarellenorzest vegzo hatosagoknak a VIS-bol torteno lekerdezest a v^zumbirtokos 

harmadik orszagbeli allampolgarok eseteben - ahogyan a VIS rendelet is 

meghatarozza -, elso Izben a vizum sorszama, majd az ujjnyomat alapjan. A 

lekerdezest szisztematikusan mindig el kell vegezni.

A tagallamok Tanacsa minosftett tobbseggel, m^g az Europai Parlament 

egyhangulag fogadta el a Kodex modosftasat arra torteno hivatkozassal, hogy az 

Europai Unio biztonsaga megkoveteli a schengeni kulso hatarokon a modern 

technologia alkalmazasat, es minden intezkedest meg kell tenni annak erdekeben, 

hogy a jogszeru belepessel kapcsolatos visszaelesek kiszurhetoek legyenek.

Annak ellenere, hogy a tagallamok allampolgaraik reszere mar az elsodleges 

biometrikus azonosftokkal ellatott utleveleket alHtottak ki - es az utolso fazisaban 

voltak a masodlagos biometrikus szemelyazonosftonak, az ujjnyomat rogzftesi 

kotelezettsegenek -, meg mindig csak elmeleti sikon volt az ujjnyomat alapjan 

torteno azonositas gyakorlati megvalosulasa. Ezt az elmeleti sikot tamasztja ala a 

Nemzetkozi Hatarrendeszeti Konferencia Plenaris Ulese altal 2007-ben elfogadott 

„Ajanlas” is.

A gyakorlati tapasztalatok hianya miatt az ujjnyomat alapjan torteno 

szemelyazonositas kotelezo bevezetese a szarazfoldi, vasuti es v^zi 

hataratkelohelyeken ismeretlen kovetkezmenyekkel jarhat168. Ennek az

167 Az Europai Parlament es Tanacs 2006. marcius 15-i 562/2006/EK Rendelete a szemelyek 
hataratlepesre iranyado szabalyok kozossegi kodexenek (Schengeni hatar-ellenorzesi kodex) 
letrehozasarol L105/1,
Letoltve:http://eur-x.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=0J:L:2006:105:0001:0032:HU:PDF, 
2012. 05. 15.
168 A legi hataratkelohelyek vonatkozasaban a biometrikus adatok alapjan torteno 
szemelyazonosftasnak ekkor mar volt gyakorlati tapasztalata tobb europai unios repuloteren.
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ismerethianynak a megszuntetese erdekeben a Kodex modosftasi tervezet targyalasa 

soran Magyarorszag, Lengyelorszag169 es Szlovenia tamogatasaval, javaslatot tett 

egy, az EU altal finanszftozott Mserleti projektre, meg a kotelezo ujjnyomat alapjan 

torteno azonositas bevezetese elott.

A magyar javaslatot az Europai Bizottsag eloremutatonak tartotta es 

tamogathatonak ftelte, ^gy belefoglalta a Kulso Hatarok Alap 2008-as kozossegi 

kezdemenyezeseket tartalmazo munkaprogramjaba. A palyazati knrast 2009. februar 

26-an jelentette meg.

A Rendorseg 2009. aprilis 8-an „A kozep-europai regio Mserleti projektje: a 

Vizuminformacios Rendszer kulso hatarokon es a harmadik orszagokban levo 

konzulatusokon torteno alkalmazasa - CEUVIS projekt” timmel adta be palyazatat, 

amely konzorciumi egyuttmukodesben valosult meg. A projekt vezetoje a magyar 

Rendorseg volt, mig partnerei a Lengyel Koztarsasag Hatarorsege es a Szloven 

Koztarsasag Rendorsege. A Szlovak Koztarsasag Belugyminiszteriuma es a Roman 

Koztarsasag Hatarrendorsegenek Fofelugyelosege megfigyelokent vett reszt a 

munkaban.

Mind a harom orszag erintett szervezetei megalakftottak a projektszervezetuket. A 

magyarorszagi projektszervezetben mint projektmenedzsment tag vettem reszt, es a 

projekt gyakorlati vegrehajtasanak felugyeleteert es a projekt gyakorlati
170vegrehajtasaval kapcsolatos dontesek meghozatalaert voltam felelos . E feladatom 

alapjan a projekt valamennyi megvalosftasi fazisat vegigkovettem, es szembesultem 

a felmerulo problemakkal, amelyek megoldasara a projektzaro jelentesben rogzftett 

ajanlasok megfogalmazasaval tettunk javaslatokat.

A CEUVIS celja volt a VIS-ben torteno ellenorzeshez es az ujjnyomat vetelhez a 

legmegfelelobb eszkozok es szoftverek meghatarozasa, az optimalis 

ellenorzestechnologiai rend kialakftasa, a varakozasi ido minimalizalasa, a 

szemelyazonositas biztonsaganak garantalasa, valamint a legjobb gyakorlatok 

kidolgozasa es dokumentalasa.

169 Magyarorszaghoz hasonloan jelentos schengeni kulso szarazfoldi hatarszakasszal rendelkezik, ahol 
a hatarforgalom- ellenorzeshez szuksege volt az ujjnyomat alapjan torteno szemelyazonositas varhato 
hatasainak vizsgalata.
170 Projektalapito Dokumentum a kozep-europai regio kiserleti projektje: a Vizuminformacios 
Rendszer kulso hatarokon es a harmadik orszagokban levo konzulatusokon torteno alkalmazasa - 
CEUVIS projekt vegrehajtasarol, 513/46/2011. alt. szamon
Forras: Orszagos Rendor-fokapitanysag Gazdasagi Foigazgatosag Nemzetkozi Tamogatasok Osztaly
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A resztvevo orszagokkal kozosen meghataroztuk a v^zumkiadasba bevonasra 

kerulo konzulatusokat, mivel a VIS indulasakor csak az elso regioban kell az 

ujjnyomatokat rogzfteni a vizumkerelmezoktol, amely allampolgarsagi kategoriak 

szama nem relevans a projektben resztvevo orszagok hataratlepoi kozott, ^gy 

veszelyeztette volna a projekt eredmenyesseget. E megkozelftes alapjan 

Magyarorszag reszerol a kisinyovi, az isztambuli es az ankarai, Lengyelorszag 

reszerol a kuala lumpuri, a bakui es a yerevani kulkepviseleteket vontuk be, mig 

Szlovenia kulkepviseletei onalloan nem vettek reszt. A mintaadasra kotelezhetoek 

voltak a vizumkerelmezok, mivel minden tagallam sajat dontese, hogy a VIS 

indulasat kovetoen mikor es hol vezeti be az ujjnyomatvetelt (csak bejelentesi 

kotelezettsege van a Bizottsag fele), viszont a hatarforgalom-ellenorzes soran, az 

ujjnyomat alapjan torteno szemelyazonositas csak a VIS bevezetese utan harom 

evvel kotelezo, tehat a projekt idotartama alatt nem. Ebbol adodoan csak 

onkentessegi alapon mukodhetett az ellenorzes; ha az utas beleegyezett. Ez a 

korulmeny jelentosen csokkentette a mintavetelezesi lehetoseget.

A hataratkelohelyek kozul 16 atkelohely bevonasa tortent meg az alabbiak szerint: 

Magyarorszag:

- Budapest Liszt Ferenc Nemzetkozi Repuloter ;

- Mohacs vizi hataratkelohely;

- Kelebia vasuti hataratkelohely;

- Roszke autopalya hataratkelohely;

- Zahony kozuti es vasuti hataratkelohely;

- Artand kozuti hataratkelohely;

Szlovenia:

- Gruskovje kozuti hataratkelohely;

- Dobova vasuti hataratkelohely;

Lengyelorszag:

- Terespol kozuti hataratkelohely;

- Terespol vasuti hataratkelohely;

- Kukuryki kozuti hataratkelohely;

- Kuznica Bialostocka kozuti hataratkelohely;

- Kuznica Bialostocka vasuti hataratkelohely;

- Warsaw -  Okecie nemzetkozi repuloter;

- Gdynia tengeri hataratkelohely.
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A gyakorlati vegrehajtas szerinti het honapos tesztfazis a VIS indulasanak 

tobbszori csuszasa, illetve a kozbeszerzesi eljarasok elhuzodasa miatt alapvetoen ot 

honapra csokkent, amely idointervallum alatt mind az asztali, mind a mobil 

ujjnyomat olvaso eszkozok rendelkezesre alltak az ellenorzeshez. Magyarorszag 

hataratkelohelyein alkalmazott ujjnyomat olvasok darabszamat es elosztasat az 5. 

szamu melleklet tartalmazza.

A CEUVIS zarojelenteseben megfogalmazott legjobb gyakorlatok es ajanlasok 

kozott szerepel az utasinformacio, a hatarellenorzes, az informaciocsere, a szukseges 

eszkozok, a VIS kovetelmenyek, a kiepitendo infrastruktura, a kepzes es a jogi 

szabalyozas tertilete is. Ertekezesemmel osszefuggesben csak a biometrikus 

szemelyazonositas gyakorlati vegrehajtasabol relevans ajanlasokat ismertetem, 

amelyek az alabbiak:

-  ,,A harmadik orszagbeli vizumkotelezett allampolgarok reszere tajekoztatd 

anyagot kell tovdbbitani a konzulatusokra es a hataratkelohelyekre az 

ujjnyomat vetel folyamatdrol (monitor, informacios tdbldk, poszterek, 

szorolapok, rovidJilmek, fotok, piktogramok).

-  Az informacios anyagokat az ujjnyomat vevo kesziilekhez kozel kell elhelyezni.

-  A hatdrforgalom ellenorzeset ajdnlott az utlevelkezelo fiilken klviil 

vegrehajtani. A technikai eszkozoket oly modon kell elhelyezni, hogy fiilken 

klviil es beliil is hasznalhatoak legyenek.

-  A tehergepjarmuvek ellenorzesehez a legoptimdlisabb megoldds az egy ujjas 

mobil ujjnyomat olvaso kesziilek alkalmazasa szdmltogepes osszekottetessel, 

melynek kovetkezteben a vezetofulkeben tartozkodo szemelyek ellenorzese 

konnyebbe valik.

-  Az egy ujjas ujjnyomat olvaso kesziilek alkalmazasa eseten ajdnlott a 

hiivelykujj ujjnyomatanak levetele, mert pontosabb es gyorsabb eredmenyt ad, 

mint a tobbi ujj ujjnyomatanak ellenorzese.

-  A kozuti hatdratkelohelyeken asztali, a vasuti hatdirdtkelohelyeken pedig mobil 

eszkozoket ajdnlott hasznalni.

-  A dokumentumok hagyomanyos ismerteto jegyeinek vizsgalata is szukseges. A 

biometrikus adatok ellenorzese dnmagdban nem elegendo.
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—  Az ujjnyomat es okmanyolvaso kesziilekeknek (kiildndsen mobil okmanyolvaso) 

extrem mcigas es alacsony homersekleten is uzembiztosan kell mukodniilk. A 

kijelzdnek viz, izzadsdg es pdralecsapoddsnak ellen kell dllnia.

— A kesziilekeknek uzembiztosan kell mukodniiik 0 es -20 C, vagy alacsonyabb 

homersekleten is. Szukseges beszerezni olyan integralt eszkozoket, amelyek 

egyesitik a kiildnbozo kesziilekek funkcioit.

— Higieniai okokbol javasolt a hataror es az utas kozotti fizikai kontaktus 

elkerulese. Az utaspanaszok elkeriile.se erdekeben es egeszsegiigyi okokbol az 

eszkozoket rendszeresen fertotleniteni kell.

— A kozuti es legi hatdrdtkelohelyeken az asztali okmany es ujjnyomat olvaso 

keszidekeket alkalmazasuk soran javasolt egy a fulkebol kihajthato, vagy> annak 

oldalahoz illeszkedd, talapzatra rogzitett, idojarasi viszonyoktol vedett 

dobozban rogziteni.

—  A vasuti es vizi hatdrdtkelohelyeken ajdnlott hordtdskat vagy szijat haszndlni 

az okmany es ujjnyomat olvasok eseteben.

— Az ellenorzes elso vonaldban hasznalt kesziilekeknek minel kevesebb manualis 

alkalmazdssal kell rendelkeznie.

— Biztonsagi okokbol ajdnlott a fizikai kontaktus elkerulese az utas es az 

ellenorzo szemely kozott (az utasnak tilos belepnie a fidkebe ujjnyomat 

ellenorzes celjdbol).

— A hatdrellendrzesben szolgdlatot elldtok, valamint a konzuldtusok munkatdrsai 

reszere rendszeres kepzeseket kell tartani az ujjnyomat ellenorzes es az 

ujjnyomat vetel hatekony vegrehajtasa celjdbol, ezen klviil konfliktuskezelo
,,171

treningeket is szukseges vegrehajtani. ”

A  CEUVIS projekt eredmenyekent, a szerzett gyakorlati tapasztalatok es az ezzel 

kapcsolatban megfogalmazott ajanlasok ismereteben kijelentheto, hogy jelenleg a 

kozuti, vasuti es vizi hataratkelohelyek infrastrukturalis feltetelei, es az abbol 

kovetkezo hatarforgalom-ellenorzesi eljarasok nem biztositjak teljes mertekben az 

ujjnyomat alapjan torteno szemelyazonositas biztonsagos es kulturalt vegrehajtasat,

171 Final Report „CEUVIS pilot project” - JLS/2008/EBFX/CA/1006, The action has received funding 
from the Community, Best practices / recommendations, DG JLS/C4 LX46 8/101 DG Home Affairs 
European Commission B-1049 Brussels
Forras: Orszagos Rendor-fokapitanysag Rendeszeti Foigazgatosag Hatarrendeszeti Foosztaly, 2012.
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es varakozasokat eredmenyeznek. Az ellenorzeshez szukseges technikai es 

informatikai fejlesztesek vegrehajtasat kovetoen, az ahhoz alakftott hatarforgalom- 

ellenorzesi technologia eredmenyekent az ujjnyomat alapjan torteno 

szemelyazonositas nem noveli majd jelentosen az ellenorzesi idot, biztonsagosan 

vegrehajthato es biztonsagnovelo hatast eredmenyez.

5.3. ^RISZ AZONOSTASON ALAPULO 
SZEMELYAZONOSFTASI TANULMANY. ^SERLET

Az azonosMsi eljaras lenyege az, hogy a mintavetelezeshez az msz „letapogat6” 

kamerahoz viszonylag kozel kell allni, a tavolsagnak a szemtol merve mintegy 15 cm-nek 

kell lennie minimalisan.

A Budapesti Muszaki Foiskola, Banki Donat Gepeszmernoki Kar, 

Gepszerkezettani es Biztonsagtechnikai Intezete, Biztonsagtechnikai 

Laboratoriumaban 2006. februar 8-a es augusztus 11-e kozott a torvenyi eloftasokra 

es etikai szabalyokra tekintettel, az adott felevben a laboratoriumot hasznalo 

levelezo, illetve tavoktatasban tanulo hallgatok kozul onkentessegi alapon 59 fo (1
172no es 58 ferfi) reszvetelevel egy vizsgalat es elemzes kerult vegrehajtasra. A 

vizsgalat celja annak megallapftasa volt, hogy a resztvevok hogyan viszonyulnak 

(attitud) az ftisz felismeresen alapulo belepteto rendszer alkalmazasahoz, 

idegenkednek-e attol. A vizsgalat eredmenyekent a rendszerrel kapcsolatos elso 

attitudkent megallapftottak, hogy a resztvevok 70%-a velekedett pozitivan, 20% nem 

nyilatkozott, illetve 10% a rendszer lassusaga miatt negativan velekedett. A 

rendszerrel kapcsolatos ertekitelet, gondolati elfogadottsag tekinteteben 36 fo 

nyilatkozott, akik kozul 43% biztonsagosnak tekintette a rendszert, 10% a semleges 

,,nem zavar” kategoriaba sorolhato, am^g 20% bftalo volt es aggalyosnak tartotta az 

eljarast. Osszessegeben a belepteto rendszer nagy tetszest aratott a megkerdezettek 

koreben, az ujdonsag erejevel hatott.

172 Suplicz Sandor - Fuzi Beatrix - Horvath Sandor: Msz felismeresen alapulo belepteto rendszer altal 
keltett attitudok es averziv reakciok vizsgalata. 6. Nemzetkozi Mechatronikai es Biztonsagtechnikai 
Szimpozium, Budapesti Muszaki Foiskola, 2006., ISBN 978-963-7154-59-1,
Forras: Obudai Egyetem Banki Donat Gepesz es Biztonsagtechnikai Mernoki Kar Alkalmazott 
Biometria Intezet (Applied Biometrics Institute -  ABI), 2012.
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A 20%-os elutasfto arany magasnak mondhato annak tukreben, hogy a 

vizsgalatban csak felsofoku kepzesben resztvevo, a kor technologiai fejlodesevel 

lepest tarto, tanult es felvilagosult emberekrol van szo.

A vizsgalat eredmenyeit tekintve joggal valoszmusftheto az, hogy a rendeszeti 

celu ellenorzesek soran az msz alapu azonosftast az emberek „tulzdnak” ftelnek, 

amely az ellenorzo hatosagokra nezve is negativ ertekfteletet eredmenyezne. 

Ahogyan mar toam, minden biometrikus azonosftasi eljarasnak meg kell talalni a 

legcelszerubb alkalmazasi helyet, es Igy velemenyem szerint ellenorzestechnologiai 

szempontbol ennek az azonosftasi eljarasnak a legoptimalisabb kornyezete a repuloteri 

alkalmazas.

5.4. BIOMETRIKUS ADATOK ALAPJAN TORTENO 
SZEMELYAZONOSreAS NEHANY EUROPAI UNIOS 
ORSZAGBAN

A biometrikus elemek alapjan torteno szemelyazonosftas magyarorszagi 

helyzetenek elemzesehez szukseges annak rovid feldolgozasa, hogy milyen 

gyakorlati megvalosulasai ismertek mas orszagokban, amelyek kovetendo peldakent 

szolgalhatnak. Mas orszagok altal alkalmazott eljarasrendek megismerese, az ott 

jelentkezo, a megval6s^tast negativan befolyasolo tenyezok feldolgozasa 

hozzajarulhat a hazai alkalmazas sikerehez. Az elozo fejezetben bemutattam, hogy a 

biometrikus azonosftok kozul a rendeszeti celu szemelyazonosftasban az arc, az 

ujjnyomat es specialis korulmenyek kozott, alapvetoen a repulotereken az msz alapu 

azonosftas az, amely szinte minden orszagban az azonosftasi eljaras alapjat alkotja, 

illetve az ujj- es kezerhalozaton alapulo szemelyazonosftasnak is lehet 

letjogosultsaga.

Szembetuno es a gyakorlatban is erzekelheto valtozas a mar tobbszor hivatkozott 

2001-es esemenyek hatasara kovetkezett be, amely nem az egyetlen biztonsagot 

fenyegeto terrortamadas volt, hiszen megeml^thet6 az EU teruleten elkovetett 2004. 

marcius 11-ei madridi, vagy a 2005. julius 7-ei es 21-ei londoni merenyletek is, 

amelyek meg inkabb instrualtak a biometrikus szemelyazonosftas mindennapi 

alkalmazasat. Ezek a kezzelfoghato valtozasok leginkabb a repulotereken 

erzekelhetoek, amelyet egyreszt a forgalom nagysaga, masreszt allampolgarsagi 

osszetetele is indokol, valamint az, hogy az ABC rendszerek gyorsabb ellenorzest
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biztosftanak, mint a humanerovel vegrehajtott ellenorzesek, ^gy novelve a 

repuloterek atereszto kepesseget is.

5.4.1. PORTUGALIA173

A biometrikus elemek alapjan torteno szemelyazonosftasban meghatarozo 

szerepet nyujtott Portugalia, ahol 2007 vegere mar egy olyan automatizalt atlepteto 

rendszert fejlesztett ki, amely alkalmas volt a gyakorlati alkalmazasra es 2008-ban 

megkezdte mukodeset a lisszaboni repuloteren. Az ellenorzo rendszer a biometrikus 

adatokat tartalmazo utlevelre alapozza az azonosftasi eljarast, ^gy elsosorban az EU 

allampolgarainak tudja biztositani a rovidebb ideju ellenorzest. Az ellenorzes nem az 

ujjnyomat azonositasa alapjan tortenik. Az ellenorzes elso reszeben megtortenik az 

okmany adathordozo oldalanak ellenorzese es a chipen tarolt adatok kiolvasasa. Az 

okmanyolvaso ellenorzi az adathordozo oldal biztonsagi elemeit is. Ezt kovetoen a 

szemelyazonositas arcfelismeres alapjan tortenik. Az utasrol digitalis arckepet 

keszitenek, amelyet egy arcfelismero szoftver osszehasonHt az adathordozo oldalon 

rogzftett arckeppel, illetve a chiprol kiolvasott arckeppel. Amennyiben a harom 

arckep egyezosege, azonossaga megallapfthato, akkor az atleptetes megtortenik. A
174hataratlepes atlagosan 20 masodpercet vesz igenybe. A rendszer beruhazasi 

koltsege 400 ezer utas atleptetesevel terult meg.
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8. szamu abra 

Atlepteto rendszer kialakitasa Portugaliaban175

173 Megvalosithatosagi tanulmany a Ferihegy 2 nemzetkozi repuloteren biometrikus zsiliprendszer 
kialakitasara, KHA 2008/3.5.1., Orszagos Rendor-fokapitanysag, 2010. junius
174 A CEUVIS projekt tapasztalatai szerint az ujjnyomat alapjan torteno szemelyazonositas mintegy 
30 masodperccel noveli az ellenorzes idejet.
175 u. o., 173
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5.4.2. NEMETORSZAG

A frankfurti repuloteren ket biometrikus azonositasi elven mukodo automatizalt 

atlepteto rendszer mukodik.

Az elso rendszer az irisz alapu azonositast alkalmazza. Az ABG (Project 

Automted Border Control) elnevezesu rendszert az EU allampolgarai hasznalhatjak. 

A rendszer hasznalatanak nem feltetele a biometrikus elemeket tartalmazo utlevel 

meglete, mivel az sem tartalmazza az irisz azonositot, ezert az atlepteto kapukat csak 

azok a regisztralt utasok hasznalhatjak, akiknek az iriszet elozetesen rogzitettek es 

egy adatbazisban taroltak. A programhoz a repuloteren alakitottak ki a regisztracios 

kozpontot. Az ellenorzesnel a szemelyazonositas az irisz alapjan tortenik. Az utas 

iriszerol digitalis kamera keszit felvetelt, amit szoftveresen osszehasonlitanak a 

regisztralas alkalmaval rogzitett azonositoval. Azonossag eseten a szemely 

atleptetese megtortenik.

10. szamu abra 
Msz regisztracio Nemetorszagban177

176 Gregor Pelzl Federal Police Headquarters Potsdam, Border Checks 2015.
Forras: Orszagos Rendor-fokapitanysag Rendeszeti Foigazgatosag Hatarrendeszeti Foosztaly
177 Christof Ferdinand Bundespolizeiprasidium Referat 22 Grenzpolizei: AG Grenzverkehrskontrolle, 
Nemzetkozi Hatarrendeszeti Konferencia Hatarforgalom-ellenorzesi Munkacsoport Ules Budapest, 
2008. november 17-18.
Forras: Orszagos Rendor-fokapitanysag Rendeszeti Foigazgatosag Hatarrendeszeti Foosztaly
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A masodik rendszer az arcfelismeres alapjan mukodo ugynevezett Easy-Pass 

rendszer. A rendszer hasznalatahoz az utasoknak biometrikus adatokat tartalmazo 

utlevellel kell rendelkeznitik. A rendszer arcfelismeres alapjan mukodik az utasrol 

kesztilt foto es a chipen szereplo foto osszehasonlitasaval. Itt nem kell regisztracio, 

barmelyik biometrikus adatokat tartalmazo utlevel birtokosa jogosult a kapuk 

hasznalatara. Az ellenorzesi mechanizmus azonos a lisszaboni repuloter 

rendszerevel. Az ellenorzes atlagos ideje 10-15 masodperc.

11. szamu abra 
Arcfelismero rendszer Nemetorszagban178

5.4.3. HOLLANDIA

Az amszterdami Schipol nemzetkozi repuloteren a PRIVIUM elnevezesu 

automata atlepteto rendszer uzemel, amely irisz alapu biometrikus szemelyazonositas 

alapjan mukodik. A rendszert csak az EU allampolgarai vehetik igenybe. Az irisz 

alapu azonositasnak a feltetele egy regisztracio (10-15 percet vesz igenybe). A 

regisztralo friszet rogzftik egy adatbazisban, es ahhoz tortenik majd az utazasok 

soran az osszehasonlitason alapulo szemelyazonositas. A regisztracio soran az uti 

okmany eredetiseget es ervenyesseget ellenorzi egy tisztviselo, aki indoklas nelkul 

megtagadhatja a regisztraciot. Hetente kozel 600 regisztraciot teljesitenek. Az 

azonosftasi eljaras azonos a frankfurti ABG rendszerevel.

178 Christof Ferdinand Bundespolizeiprasidium Referat 22 Grenzpolizei: AG Grenzverkehrskontrolle, 
Nemzetkozi Flatarrendeszeti Konferencia Hatarforgalom-ellenorzesi Munkacsoport Ules Budapest, 
2008. november 17.-18.
Forras: Orszagos Rendor-fokapitanysag Rendeszeti Foigazgatosag Hatarrendeszeti Foosztaly
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12. szamu abra 
PRIVIUM rendszer Hollandiaban179

AZ EU-ba meg tobb repuloteren is mukodik automatizalt atlepteto rendszer, de 

szinte mindegyik az emlitett azonosftasi eljarasokat hasznalja. Az ujjnyomat alapjan 

torteno szemelyazonositas vegrehajtasanak egyik hatranya az ABC rendszereknel a 

hitelesitesi eljarasoknak a rendszere, amelyrol meg reszletesen lesz szo az 

okmanyban tarolt ujjnyomat alapjan torteno azonositas alfejezetben.

A Budapest Liszt Ferenc Nemzetkozi Repuloterre is arcfelismeresen alapulo 

automatikus atlepteto rendszer kialakitasa javasolt a hivatkozott megvalosithatosagi 

tanulmany alapjan.

5.5. A D A T B A Z ISB A N  T A R O L T  U JJN Y O M A T  A L A P JA N  
T O R T E N O  SZE M EL Y A ZO N O SFTA S M A G Y A R O R SZ A G O N

A szemelyazonosftast vegzo rendorok szempontjabol az egyszerubb eljaras a VIS- 

nel is alkalmazott kozponti adatbazisba torteno adatbevitel. „A Vizuminformacids 

Rendszer egy centralizalt architekturan alapul, es egy kozponti informacids 

rendszerbol ..., a tagallamok megfelelo illetekes nemzeti hatdsagaival kapcsolatot

biztositd tagallami interfeszekbol ..., valamint a Kozponti Vizummformacids
180Rendszer es a Nemzeti Interfeszek kozotti kommunikacids infrastrukturabdl all." 

Az adatrogzites lenyege, hogy a biometrikus adatok a vizumkerelmezo kerelem 

beviteli adataihoz kerulnek rogzitesre.

179 Frontex: BIOPASS Study on Automated Biometric Border Crossing Systems for Registered 
Passenger at Four European Airports. Warsaw, August 2007., - p. 35.
180 A Tanacs Hatarozata (2004. junius 8.) a Vizuminformacios Rendszer letrehozasarol (VIS) 
(2004/512/EK)
Letoltve: http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004D0512:HU: HTML, 
2012. 04. 10.
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Az ellenorzes soran biztositani kell, hogy az ellenorzes ala vont szemelytol levett 

ujjnyomat a vonatkozo muszaki minosegi eloirasoknak megfeleljen, hasonloan a 

vizumkerelmezeskor rogzftett ujjnyomathoz. Az ujjnyomat olvasok tudjak biztositani 

a megfelelo minosegu ujjnyomat kepet. Az ujjnyomat leolvasasi technikak 

csoportosftasat a 6. szamu melleklet tartalmazza.

Amennyiben az ellenorzeskor levett ujjnyomatot nem megfelelo minosegunek 

jelzi az ujjnyomat olvaso, akkor az ujjnyomat olvasot es az ujjat meg kell tisztftani, 

es ismetelten el kell vegezni a mintavetelezest. A VIS-ben a kerelmezonek mind a tiz 

ujjarol levett ujjnyomat rogzitesre kerul, tehat az ellenorzeskori azonosftasi eljaras 

soran lehetoseg van az egyujjas, illetve a tobb ujjas181 azonositas elvegzesere.

RealScanD tipusu asztali ASF510 tfpusu asztali ARE3+ mobil egyujjas
ujjnyomat olvaso negyujjas olvaso olvaso

13. szamu abra 
A Rendorsegnel rendszeresitett ujjnyomat olvasok182

A CEUVIS projekt soran a RealScanD, az ASF510-es es az ARE3+ tfpusu 

eszkozok kerultek tesztelesre. Ahogyan a projekt legjobb gyakorlati ajanlasai kozott 

is szerepel, nem szukseges mind a tfz ujjrol lenyomatot venni az ellenorzes soran, 

mivel 1:1-ben torteno azonosftas vegrehajtasara keriil sor, vagyis annak igazolasara, 

hogy a vizumkerelmezeskor levett ujjnyomattal azonos-e az ellenorzeskor levett 

ujjnyomat.

A Rendorseg ujjnyomat olvaso eszkozokkel csak a hatarforgalom ellenorzeseben 

erintett szervezeti elemek eseteben rendelkezik, mivel valamennyi eszkoz beszerzese 

a Kulso Hatarok Alap felhasznalasaval valosult meg, amely a melysegi ellenorzesi, a 

kozlekedesrendeszeti es a kozrendvedelmi teruletet nem tamogatja.

181 A tobb ujjas ujjnyomat olvasok kozul a negyujjas olvasok az elterjedtek es alkalmazottak.
182 Forras: Orszagos Rendor-fokapitanysag Rendeszeti Foigazgatosag Flatarrendeszeti Foosztaly
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Az orszag teruleten vegrehajtott igazoltatasok soran vegrehajthato biometrikus 

adatok alapjan torteno szemelyazonossag megallapitasahoz szukseges ujjnyomat 

olvasok beszerzesere megfelelo lehetoseget biztosit majd a Kulso Hatarok Alapot 

2014 es 2020 kozott felvalto Belso Biztonsagi Alap, amely - mar osszhangban van az 

EU Belso Biztonsagi Strategiajaval - tamogatja ezen teruletek fejleszteset is.

A hatarforgalom ellenorzese soran a vegrehajto allomany tevekenysegenek 

konnyitese, illetve az ellenorzes gyorsitasa erdekeben egy segedprogram, a 

Hatarellenorzesi es Regisztracios Rendszer (a tovabbiakban: HERR) alkalmazasa 

tortenik. A HERR az ellenorzesi folyamatban azt biztositja, hogy a hatarforgalom 

ellenorzese soran az ellenorizendo adatokat egy idoben valamennyi olyan adattarba 

elkuldi, amelynek alkalmazasara jogszabalyi felhatalmazasa van a Rendorsegnek (A 

vizumbirtokosok eseteben a VIS-be is.). Mivel az ujjnyomat olvaso eszkozok HERR- 

hez torteno integralasa es az adatkapcsolatok biztositasa nem ellenorzestechnologiai 

feladat, hanem informatikai, igy ezt a teruletet nem erintem. A HERR-nek 

biztositania kell a levett ujjnyomat eloiras szerinti adatformatumban (tomoritett fajl 

formatum) valo tovabbitasat.

Az azonositasi, osszehasonlitasi eljaras a VIS-ben tortenik, igy az ellenorzest 

vegzo szemely reszerol nincs szukseg specialis kepzettsegre, ujjnyomat azonositasi 

szakertelemre, mindosszesen annyi feladata van, hogy az ellenorzes ala vont 

szemelytol levett ujjnyomat megfelelo minosegu legyen. Az elkuldott ujjnyomat 

alapjan valaszt kap az azonossagra vagy elteresre, illetve arra, hogy nem talalhato a 

vizumkerelemhez rogzitett ujjnyomat.
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14. szamu abra
Ujjnyomat alapjan torteno azonosftas VIS-ben tarolt ujjnyomatok eseten1.

A vazolt folyamatabra valamennyi adattarban tarolt azonositas eseten 

ertelmezheto, es termeszetesen barmilyen segedprogram lehet a HERR helyett, 

peldaul a Rendorsegnel a nem hatarforgalom-ellenorzes soran vegrehajtando 

szemelyazonositas eseten a Robotzsaru.

A CEUVIS projekt hozzajarult ahhoz, hogy ezt az ellenorzesi eljarast a 

gyakorlatban is tesztelje a Rendorseg, a jelentkezo hianyossagokat feltarja es 

beazonositsa, valamint javaslatot fogalmazzon meg a megszuntetesukre.

Az adattarban tarolt ujjnyomat alapjan torteno szemelyazonositassal 

kapcsolatosan szuksegesnek tartom megemliteni a SIS II, illetve a Dublini 

Egyezmeny hatekony alkalmazasa erdekeben az ujjlenyomatok osszehasonlitasara 

iranyulo „Eurodac” Rendszert.

5.5.1 A SCHENGENI INFORMACIOS RENDSZER

Az SVE IV. cimenek rendelkezesei ertelmeben letrehozott Schengeni Informacios 

Rendszer (a tovabbiakban: SIS) es az annak alapjan kifejlesztett SIS 1+ alapveto 

eszkozt jelent az EU keretebe illesztett schengeni vivmanyok rendelkezeseinek 

alkalmazasa tekinteteben.

183 Keszftette: Balla Jozsef
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Velemenyem szerint a SIS, a tagallamok kozott megvalosulo folyamatos 

informaciocsere elengedhetetlen adatbazisa, amely letrehozasanak celjaval 

osszhangban a gyakorlati alkalmazasa reven szolgalja a Szerzodo Felek teruleten a 

kozrend es a kozbiztonsag fenntartasat, valamint a nemzetbiztonsagi erdekek 

ervenyesuleset is.

A SIS letrehozasa elsodlegesen a hatarellenorzesi es vamellenorzesi 

tevekenysegek tamogatasat szolgalta, amely napjainkra - figyelemmel a 

celhozkotottsegre es hataskori illetekessegre - kiszelesedett tobbek kozott a rendori, 

igazgatasrendeszeti es idegenrendeszeti hatosagok tevekenysegenek tamogatasara is. 

Az adatbazisban olyan figyelmezteto jelzesek elhelyezesere kerul sor, amelyek 

beutazasi es tartozkodasi tilalom alatt allo szemelyekre es korozott szemelyekre 

illetve targyakra vonatkoznak a tagallamokban.

A Kodex eloirasainak megfelelo hatarforgalom-ellenorzes soran a harmadik 

orszagok allampolgarainak beutazasa eseteben alkalmazott alapos ellenorzes 

kereteben kotelezoen vegre kell hajtani a szemely es a gepkocsi adatainak 

ellenorzeset a SIS-ben is, amely ellenorzessel biztosithato a figyelmezteto jelzes alatt 

allo szemelyek es targyak felfedese.

Velemenyem szerint kockazati tenyezot jelent az, hogy a schengeni kulso 

hatarokon belepesre jelentkezo, a szabad mozgas unios jogaval rendelkezo 

szemelyek eseten a Kodex eloirasai szerint minimum ellenorzest kell vegrehajtani, 

amely nem tartalmazza peldaul a SIS-ben torteno ellenorzest. A SIS-ben nem csak a 

harmadik orszagok allampolgaraival szemben elrendelt korozesek vannak, hanem a 

tagallamok allampolgaraival szemben elrendelt korozesek is szerepelnek. Az EU 

belso biztonsaga szempontjabol lenyeges kerdes, hogy ezen korozott szemelyeket hol 

es hogyan lehet kiszurni.

A Schengeni Informacios Rendszer masodik generaciojanak (a tovabbiakban: SIS

II) kifejleszteserol szolo 2424/2001/EK Tanacsi rendelet ertelmeben a Bizottsagot
184biztak meg a SIS masodik generacioja, a SIS II kifejlesztesevel. A SIS II Rendelet 

ertelmeben lehetoseg van az ujjnyomatok rogzitesere is, de csak abban az esetben, ha 

teljesulnek a minimum adatminosegi eloirasok azok levetele soran. Fontos kriterium, 

hogy fenykepek es ujjnyomatok kizarolag olyan harmadik orszagbeli allampolgar

184 Az Europai Parlament es Tanacs 1987/2006/EK Rendelete (2006. december 20.) a Schengeni 
Informacios Rendszer masodik generaciojanak (SISII) letrehozasarol, mukodteteserol es hasznalatarol 
Letoltve: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:381:0004:0023:HU:PDF 
2012. 06. 10.
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szemelyazonossaganak megerositesere hasznalhatoak, akit a SIS II-ben vegzett 

alfanumerikus kereses alapjan talaltak meg. Ebbol adodoan, a gyakorlati vegrehajtas 

soran ketlepcsos keresest kell vegrehajtani, es csak a masodik lepcsoben van 

lehetoseg a biometrikus azonosito alkalmazasara. A SIS II Rendelet lehetoseget ad 

azonban arra is, hogy a tarolt ujjnyomatokat a harmadik orszag allampolgarainak 

szemelyazonossag megallapitasara is lehet hasznalni akkor is, ha rajuk vonatkozoan 

nincs alfanumerikus talalat a SIS II-ben.

Az ujjnyomat alapjan torteno szemelyazonossag megallapitasara csak a harmadik 

orszagok allampolgarai eseteben lesz lehetoseg. Ez osszhangban van a tagallamok 

allampolgarainak kiallitasra kerulo, biometrikus adatokat tartalmazo utlevelekkel, 

hiszen az o szemelyazonossagukat az utlevelben tarolt ujjnyomat alapjan kell 

vegrehajtani, nem pedig esetlegesen az SIS II-ben tarolt ujjnyomat alapjan.

5.5.2. EURODAC RENDSZER

185Az Eurodac rendszer egy olyan szamitogepes adatbazis (a hozza kapcsolodo 

adatatviteli rendszerrel es eszkozokkel), amely lehetove teszi az EU tagallamai 

szamara a menedekjogot kero szemelyek, valamint az EU kulso hatarainak jogellenes 

atlepese miatt elfogott szemelyek ujjnyomat alapjan torteno szemelyazonossaganak 

ketseget kizaro megallapitasat. Az ujjnyomat adatok osszehasonlitasanak 

modszerevel a tagallamok kepesse valnak annak megallapitasara, hogy az EU egyik 

tagallamaban engedely nelkul (illegalisan) tartozkodo, es menedekjog irant 

folyamodo harmadik orszag allampolgara korabban kert-e mar menedekjogot egy 

masik tagallamban, illetve jogellenesen lepett-e az EU teruletere.186 Az Eurodac
187rendszer rendeltetese, hogy biztositsa a Dublini Egyezmeny hatekony 

vegrehajtasat.

,Az Egyezmeny meghatarozza, hogy mely allam felelos a Kozossegen belul 

menedeket kero ugyenek vizsgalataert. Az Egyezmeny celja a humanitarius tradicidk 

fenntartasa, a kerelmezok ketsegek kozott toltott idejenek lecsokkentese es a

185 A Tanacs 2725/2000/EK Rendelete (2000. december 11.) a dublini egyezmeny hatekony 
alkalmazasa erdekeben az ujjlenyomatok osszehasonlftasara iranyulo „Eurodac” letrehozasarol 
Letoltve: ur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1560:HU:HTML,
2012. 02. 10.
186 A VIS rendszer is erre a metodikara epul, mert lehetoseget biztosft a tagallamoknak, hogy milyen 
,^zumtortenete”, elozmenye van a kerelmezo szemelynek.
187 Az 1990. junius 15-en alairt es 1997. szeptember 1-jen hatalyba lepett Egyezmeny legfontosabb 
rendelkezese, hogy az Europai Unio teruleten benyujtott menedekkerelmet csak egy tagallam koteles 
megvizsgalni, es elutas^tas eseten azzal a tobbi tagallamnak mar nem kell foglalkoznia.
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menedekjogi politika harmonizalasanak elosegitese is. A Dublini Egyezmenyben 

kihasznalta a Kozosseg, hogy hianyzik az 1951. evi Genfi Egyezmeny hataskorre

vonatkozo rendelkezese, ezert az allamok gyakran elzarkoztak a kerelmek
188vizsgalatatdl, mikozben mas orszagokra mutogattak.

Az ujjnyomat veteli kotelezettseg vonatkozik minden 14. eletevet betolto 

szemelyre. Ujjnyomatot lehetoseg szerint mind a tiz ujjrol, de minimum a 

mutatoujjakrol kell venni.

„A kozponti adatbazis nyilvantartasaba kizarolag a kovetkezo adatokat veszik fel: 

a szarmazasi hely szerinti tagallam, a menedekjog iranti kerelem benyujtasanak 

helye es idopontja; az ujjlenyomatadatok; az erintett szemely neme; a szarmazasi 

hely szerinti tagallam altal hasznalt referenciaszam; az ujjlenyomatvetel datuma; az 

adatok a kozponti egyseghez torteno tovabbitasanak datuma; az adatok a kozponti 

adatbazisba torteno bevitelenek datuma; a tovabbitott adatok
189cimzettjenek/cimzettjeinek adatai es a tovabbitas datuma(i).”

Az ujjnyomat adatok feldolgozasat digitalisan kell vegrehajtani, es a 

meghatarozott adatformatumban (tomoritett fajlformatum) tovabbitani. A rendszer a 

tagallamok altal megkuldott ujjnyomat adatokat minosegi szempontbol megvizsgalja. 

Ha az ujjnyomat adatok nem alkalmasak a szamitogepes ujjnyomatfelismero- 

rendszer alkalmazasaval torteno osszehasonlitasra, a rendszer a leheto legrovidebb 

idon belul felkeri a tagallamot megfelelo minosegu ujjnyomat adatok tovabbitasara. 

Az ujjnyomatok alapjan torteno azonositas alapvetoen a kerelmek beerkezesenek 

sorrendjeben tortenik.190

Az Eurodac rendszer kotelezoen rogzitendo adatai alapjan megallapithato, hogy 

az ujjnyomat alapjan torteno azonositas nem 1:1-hez, hanem 1:N-hez tortenik, mivel 

nincs az ujjnyomathoz nev rendelve, tehat az adatbazisban tarolt osszes 

ujjnyomathoz viszonyitva tortenik a kereses, amely idoigenyesebb eljaras, mint az 

1:1-hez torteno azonositas.

188 Benyey Noemi: A menedekjog magyar es kulfoldi szabalyozasa. Jura 2009. 15. evf. 1. sz. - p. 169.
189 A Tanacs 2725/2000/EK Rendelete (2000. december 11.) a Dublini Egyezmeny hatekony 
alkalmazasa erdekeben az ujjlenyomatok osszehasonlftasara iranyulo „Eurodac” letrehozasarol 
Letoltve: eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1560:HU:HTML,
2012. 02. 10.
190 A Tanacs 407/2002/EK rendelete (2002. februar 28.) a Dublini Egyezmeny hatekony alkalmazasa 
erdekeben az ujjlenyomatok osszehasonlftasara iranyulo "Eurodac" letrehozasarol szolo 
2725/2000/EK rendelet vegrehajtasara vonatkozo egyes szabalyok megallapftasarol
Letoltve: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002R0407:HU:NOT, 
2012. 02. 10.
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Gyakorlati szempontbol viszont ertheto, hogy szemelyes adatok miert nem 

kerulnek rogzitesre, hiszen az illegalis migransok donto tobbsege nem rendelkezik 

szemelyazonosfto okmannyal, es nyilatkozatuk alapjan lehet csak rogzfteni 

szemelyes adataikat. Ennek hitelesege azonban nehezen ellenorizheto.

5.6. O K M A N Y B A N  T A R O L T  U JJN Y O M A T  A L A P JA N  
T O R T E N O  S Z E M E L Y A Z O N O S ^ A S

Az Europai Unio tagallamai altal kiallitott utlevelek es uti okmanyok biztonsagi 

jellemzoire es biometrikus elemeire vonatkozo eloirasok muszaki leirasainak 

megallapitasarol szolo Bizottsagi Hatarozat nem nyilvanos minositesu, igy ezzel 

kapcsolatos feldolgozasra nincs lehetosegem. Ez a teny azonban nem akadalyozza 

meg az ertekezesemmel osszefuggesben bemutatni kivant ellenorzesi technologia 

reszletezeset, hiszen - ahogyan a tema lehatarolasanal mar jeleztem - nem celom a 

biometrikus szemelyazonositas technologiai, informatikai kovetelmeny- 

rendszereinek, illetve az ujjnyomat tarolas muszaki parametereinek reszletes 

bemutatasa. Ezzel egyutt ugy velem, hogy az ellenorzest vegzo szemelynek 

szukseges azon ismeretek birtokaban lennie, hogy ennek az azonositasi eljarasnak 

milyen sajatossagai vannak, igy ebbol a megkozelitesbol kivanom feldolgozni az 

adott azonositasi folyamatot.

5.6.1. BIOMETRIKUS ADATOK TAROLASA

A biometrikus adatokat tartalmazo utlevelekben, uti okmanyokban a biometrikus 

adatok rogziteset ugynevezett radiofrekvencias azonosito eszkozon (Radio

Frequency IDentification, RFID, a tovabbiakban: chip) valositjak meg.

15. szamu abra 
Ket darab RFID kartya191

191 Forras: http://cardsupplier.en.made-in-china.com/product/YoyxAXfPalcI/China-Clear-RFID-PVC-
Card.html, 2012. 06. 10.
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A chip felepitese egyszeru, ahogyan az abran is lathato egy mikrochipbol es a hozza 

csatlakozo antennabol all. Ebben az esetben az olvaso es a kartya kozotti 

kommunikacio radiofrekvencias uton tortenik. Csoportosithatoak a mukodesi 

frekvencia, az olvasasi tavolsag, az energiaellatas modja szerint es a vegezheto 

muveletek szerint is.

Az energiaellatas modja szerinti csoportositasnal „mukodesukben elternek a 

passziv, aktiv es szemi-passziv tipusok. A passziv kartyak olvasasa ugy tortenik, hogy 

a kartyat az olvasohoz kozelitve, belepve annak elektromagneses eroterebe, a benne 

levo antennaban feszultseg indukalodik, amely biztosftja a kommunikacidhoz es a 

belso chip mukodesehez szukseges energiat. Az aktiv tag amint detektalja az olvaso 

eroteret, sajat energiaforrasbol sugaroz, igy nagyobb olvasasi tavolsag erheto el. A 

szemi-passziv tag a sajat mukodeset belso energiaforrasbol biztositja, a 

kommunikaciohoz viszont az olvaso altal sugarzott jelet hasznalja (csak 

reflektal).”192

Az uti okmanyoknal hasznalt chipeknek a kereskedelmi forgalomban 

megtalalhato chipekhez viszonyitva sokkal tartosabbnak kell lenniuk, mert amellett, 

hogy az okmanyok idobeni ervenyessege altalaban tiz ev, nagyon sok esetben tartos 

mechanikai igenybeveteleknek vannak kiteve. Mivel az uti okmanyok alapanyaga 

meg az esetek jelentos reszeben biztonsagi papir, igy az esetleges serulesek 

bekovetkezese lenyegesen nagyobb lehet, mint az ugynevezett kartya formatumu
193(muanyag) okmanyok eseteben , ahol az okmanyba integralt chip tartosan 

vedettnek tekintheto. A chipnek biztositania kell a tarolt adat megorzeset az okmany 

ervenyessegi idejenek vegeig. Az uti okmanyok eseteben a chip elhelyezese 

leggyakrabban az okmany boritojaba vagy az adatos oldalba kerul integralasra, 

ahogyan az alabbi abran is lathato:

192 Bunyitai Akos: A ma es a holnap belepteto rendszereinek automatikus szemelyazonos^t6 eljarasai 
biztonsagtechniai szempontbol. Hadmernok VI. evfolyam 1. szam, - p. 27.
Letoltve: http://hadmernok.hu/2011_1_bunyitai.pdf, 2012. 06. 29.
193 A tartozkodasi engedely es a szemelyazonosfto igazolvany is ilyen.

125

http://hadmernok.hu/2011_1_bunyitai.pdf


DOI azonosfto: 10.17625/NKE.2014.009

16. szamu abra 
RFID elhelyezese az okmanyban194

A kontaktmentes chip rogzitesi helyere nincs egyertelmu szabaly. Minden kiallito 

allam maga donti el a helyet, viszont azokba az oldalakba nem kerul integralasra, 

amelyek a hataratlepesek tenyet igazolo belyegzolenyomatok, vizumok, vagy eppen 

tartozkodasi engedelyek rogzitesere szolgalnak, illetve hivatalos bejegyzeseknek 

vannak fenntartva. Ezeken a helyeken ugyanis nagyobb fizikai igenybevetelnek 

lennenek kiteve.

Az ICAO logikai adatstruktura (Logical Data Structure) ertelmeben a chip tarolo 

kapacitasat ugy kell kialakitani, hogy azon tarolhatoak legyenek az okmany gepi 

leolvasasat biztosito mezonek az alfanumerikus adatai, a digitalis okmany biztonsagi 

adatai es a biometrikus azonositok.

Az MRZ mezo tartalmazza az okmany tulajdonosara vonatkozo szemelyes 

adatokat es az okmany ervenyessegere vonatkozo adatokat is, amelyek az MRZ 

mezo folott az adatos oldalon is megtalalhatoak. Biztonsagi szempontbol is 

jelentosege van az MRZ adatok chipen torteno tarolasanak, hiszen osszevetheto, 

osszehasonlithato az adatok tartalma, igy ha az adatos oldalon olyan tartalmi 

hamisitast hajtottak vegre, amit az ellenorzes elso vonalaban rendelkezesre allo 

egyszeru eszkozok es modszerek segitsegevel nincs lehetoseg felfedni, akkor a 

chipen tarolt adatok leolvasasaval egyertelmuve valik a modositas.

194 Szerkesztette: Balla Jozsef
Forras: Machine Readable Travel Documents (MRTDs): History, Interoperability, and 
Implementation Version: Release 1, Status: Draft 1.4, Date: March 23, 2007.
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5.6.2. A BIOMERTIKUS ADATOK ALAPJAN TORTENO 
AZONOSITASHOZ SZUKSEGES HITELESITESI ELJARASOK

A masodik generacios utleveleken tarolt adatok ketszintu vedelmi rendszerrel 

rendelkeznek.

Az alapszintu hozzaferes-ellenorzes biztosftja az utlevel adatos oldalan rogzftett 

szemelyes adatok chiprol torteno olvasasat. A bovitett hozzaferes-ellenorzes 

eljarassal olvashato csak ki az ujjnyomat adat, amely szenzitfv szemelyes adat.

A ket hozzaferes-ellenorzes kulonbozo hitelesitesi (aktfv, passzfv es chip 

hitelesites) eljarasok es tanusitvanyok kiadasan alapszik. Ahhoz, hogy a mas 

orszagok altal kiallitott, biometrikus adatokat tartalmazo uti okmanyok tulajdonosait 

biometrikus adatok alapjan ellenorizni lehessen, szukseges a tanusitvanyok 

ugynevezett kereszthitelesitese es csereje.

A magyar okmanyok eseteben az Orszagos Alairo Hitelesito Hatosagot (CSCA) 

es az Okmany Alairot (DS), valamint az Orszagos Ellenorzo Hitelesito Hatosagot 

(CVCA) es az Okmany Ellenorzot (DV) a Kozigazgatasi es Elektronikus 

Kozszolgaltatasok Kozponti Hivatala (a tovabbiakban: KEKKH) uzemelteti a 

kulfoldre utazasrol szolo 1998. evi XII. tv., illetve a vegrehajtasat szabalyozo 

101/1998. (V.22.) Korm. rendelet felhatalmazasa alapjan, de nem feladata mas 

orszagok tanusitvanyainak a beszerzese.

A Nemzeti Vizum- es Okmany Bizottsag 2009. aprilis 29-en megtartott ulesen az 

a lehetoseg korvonalazodott, hogy a magyar okmanyellenorzo hatosagnak minden 

olyan orszag Orszagos Ellenorzo Hitelesito Hatosagatol (CVCA) tanusitvanyt kell 

igenyelnie, amely orszag allampolgarainak ujjnyomatat ki szeretne olvasni az 

utlevelbol. A beszerzett tanusitvanyokat telepiteni kell az okmanyolvaso eszkozokre, 

valamint folyamatos frissiteseket kell vegrehajtani, mivel a tanusitvanyokat 

rendszeresen kell valtoztatni. Ennek a javasolt eljarasnak a gyakorlati kivitelezese 

szinte lehetetlen, es a Rendorseg feladatrendszerehez nem igazodik, hiszen 

okmanyellenorzesre mas hatosagok is jogosultak, akiknek reszerol szinten jogos 

igenykent jelentkezhet a biometrikus elemek alapjan torteno szemelyazonositas 

vegrehajtasa.

Az EU Bizottsaganak C(2008) 8657 szamu hatarozata195 alapjan minden nemzeti 

tanusitvany-hitelesito hatosagnak (CSCA, CVCA) ki kell alakitani egy tanusitvany-

195 COMMISSION DECISION of 22.12.2008 laying down a certificate policy as required in the 
technical specifications on the standards for security features and biometrics in passports and travel
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hitelesito kozpontot, melynek legfobb feladata az utlevel tanusitvanyok kezelese es 

hitelesitese. Ezen tulmenoen egy 2009-es Bizottsagi Hatarozat196 alapjan minden 

tagorszagnak kotelezo kialakitania egy kapcsolattartasi pontot (Single Point of 

Contact, SPOC), amely biztositja az on-line kommunikaciot a tagorszagok kozott a 

tanusitvanyok cserejehez, amelynek eredmenyekent lehetosege lesz a Rendorsegnek 

a 2252/2004/EK Rendelet altal meghatarozott biometrikus adatokkal ellatott uti 

okmanyok ellenorzesere.

Kutatasom zarasanak idopontjaban mar kezdeti stadiumban funkcional a 

KEKKH-nal a tanusitvany-hitelesito hatosag es a SPOC, illetve Magyarorszag 

csatlakozott az ICAO Nyilt Kulcsu Adattarahoz (ICAO Public Key Directory, ICAO 

PKD) is. Az ICAO PKD kotelezo tagsagara nincs szabalyzo, ebbol adodoan nem 

csak az EU tagallamait tudja tagjai kozott, hanem olyan harmadik orszagokat is (pl.: 

Kina, Japan, Nigeria, Kanada, Amerikai Egyesult Allamok), amelyek biometrikus 

adatokat tartalmazo okmanyokat allitanak ki.

Az ICAO PKD szinten biztositja tagjai szamara a tanusitvanycserek es 

hitelesitesek vegrehajtasat, de a SPOC-hoz viszonyitva azzal a kulonbseggel, hogy a 

bovitett hozzafereshez szukseges tanusitvanyokat nem tartalmazza, tehat az 

ujjnyomat alapjan torteno azonositashoz nincs hozzaadott erteke. Tovabbra is 

megoldasra var a harmadik orszagok altal kiallitott, biometrikus adatokat tartalmazo 

uti okmanyok tulajdonosainak ujjnyomat alapjan torteno azonositasa.

Megitelesem szerint az EU tagallamainak allampolgarainal rovid idon belul 

lehetosege lesz a Rendorsegnek is az ujjnyomat alapjan torteno szemelyazonositas 

vegrehajtasara a hatarforgalom-ellenorzes es mas celu igazoltatasai alkalmaval is.

5.6.3. OKMANYBAN TAROLT UJJNYOMAT ALAPJAN TORTENO 
SZEMELYAZONOSITAS FOLYAMATA ES ESZKOZEI

Ennel a szemelyazonositasi eljarasnal olyan biometrikus azonosito rogzitesi 

eljarasrol van szo, amikor az emberek az ujjnyomatukat a zsebukben hordjak az 

okmanyukban, es biztositani kell a kiallito hatosagok reszerol annak 

serthetetlenseget, illetve ha az okmanyt a tulajdonosa elvesziti vagy ellopjak tole,

documents issued by Member States and updating the normative reference documents, Brussels, 
22.12.2008 C(2008) 8657 final, Nem nyilvanos min6s^tesu, reszleteket nem ismertetek.
196 COMMISSION DECISION of 5.10.2009 amending Commission Decision (C( 2008) 8657 final) 
laying down a certificate policy as required in the technical specifications on the standards for security 
features and biometrics in passports and travel documents issued by Member States, Brussels, 
5.10.2009 C(2009) 7476 final
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akkor meg kell akadalyozni, hogy kinyerjek abbol az ujjnyomatot, es visszaeljenek 

azzal. Napjainkban a biometrikus elemek alapjan torteno szemelyazonositas 

terhoditasat eli a tarsadalom. Ezzel azonositanak penzugyi tranzakcional, 

objektumokba torteno belepteteseknel, egeszsegugyi ellatasnal, adohatosagnal es 

meg sorolhatoak az alkalmazasi teruletek.

El lehet kepzelni, hogy milyen kar erheti az okmany eredeti tulajdonosat, ha az 

okmanybol megszerzik az ujjnyomatat. Ennek tukreben azt gondolom, hogy indokolt 

a bonyolultnak tuno azonositasi eljaras, amelybol az azonositast vegzo szemely 

alapvetoen semmit nem vesz eszre, nem szukseges a munkajahoz, mivel a jelenlegi 

ellenorzesi mechanizmusat csak az ujjnyomat levetelevel kell kiegesziteni, ugy, mint 

a VIS-ben torteno azonositashoz.

Az okmanyban tarolt ujjnyomat alapjan torteno azonositas folyamatat az alabbi 

abran szemleltetem, amely egyertelmuen mutatja az ellenorzo szemely tevekenyseget 

es dontesi lehetosegeit:

17. szamu abra 
Ujjnyomat alapjan torteno szemelyazonosftas folyamata 

az okmanyban tarolt biometrikus ujjnyomat eseten197

197 Keszftette: Balla Jozsef
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Az ujjnyomat osszehasonlitasahoz szoftver szukseges, amely osszehasonlitja a 

chipen tarolt es az ellendrzesnel levett ujjnyomat adatokat. Az ellenorzest vegzo 

szemelynek nincs sztiksege ujjnyomat vizsgalati ismeretekre.

A Rendorseg a schengeni kiilso hatarain es a Budapest Liszt Ferenc Nemzetkozi 

Repuloteren valamennyi utlevelkezelo fiilkeben rendelkezik az MRZ zonaval ellatott 

okmanyok olvasasat vegzo okmanyolvaso eszkozokkel.

A Schengen Alapbol beszerzett mobil okmanyolvaso eszkozok alkalmasak az 

MRZ mezo olvasasara, de a chip tartalmanak megismeresere, illetve az ujjnyomat 

vetelere mar nem. Ezek az eszkozok nem csak a schengeni kulso hatarokon, hanem a 

schengeni kiilso hatarteriileten kivtili rendorkapitanysagokon is megtalalhatoak. A 

mobil okmanyolvasok modernizacios cserejere es darabszamanak novelesere - 

hasonloan az ujjnyomat olvaso eszkozokhoz - a Belso Biztonsagi Alap felhasznalasa 

adhat lehetoseget.

Az eszkozok modernizacios csereje mar folyamatban van, amely 2013. junius 

vegeig ket iitemben befejezodik, valamint ujjnyomat olvaso eszkozok is beszerzesre 

keriiltek/keriilnek az alabbi darabszamban:

RFID okmanyolvaso okmanyolvaso HRK okmanyolvaso RK

18. szamu abra 
Schengen Alapbol 2006-ban beszerzett eszkozok198

198 Keszitette: Balia Jozsef
Forras: Orszagos Rendor-fokapitanysag Rendeszeti Foigazgatosag Hatarrendeszeti Foosztaly
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ASF-510 (4/10 ujjas) asztali u jjnyom at 
olvaso KHA 2011

ASF-510 (4/10 ujjas) asztali u jjnyom at 
olvaso vizumkiadashoz KHA 2010

ASF-510 (4/10 ujjas) asztali ujjnyom at 
olvaso KHA 2010

PRMc233 asztali RFID okmanyolvaso KHA 
2011

PRMc233 asztali RFID okmanyolvaso 
vizumkiadashoz KHA 2010

PRMc233 asztali RFID okmanyolvaso KHA 
2010

ARE 3+ mobil okmany es u jjnyom at olvaso 
eszkoz KHA 2011

ARE 3+ mobil okmany es u jjnyom at olvaso 
eszkoz KHA 2010
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19. szamu abra 
Kiilso Hatarok Alapbol beszerzett eszkozok199

A biometrikus adatok alapjan a rendeszeti celu szemelyazonositas 

vegrehajtasahoz beszerzett asztali olvasokhoz az adatok gyors es folyamatos 

kezelesehez szukseges meg a megfelelo kapacitassal rendelkezo kliens szamftogep 

biztositasa, illetve az okmanyokban rogzitett elektronikus chipen tarolt adatok 

megjelenitesere is szolgalo okmanyolvasok biztositasa. A mobil okmany es 

ujjnyomat olvaso eszkozok onalloan is kepesek az emlitett feladatok vegrehajtasara, 

nem szukseges mas eszkoznek a biztositasa.

A kovetkezo abran azt kivanom bemutatni, hogy milyen anyagi raforditast 

igenyelt az, hogy a Rendorseg a biztonsag szempontjabol leginkabb veszelyeztetett 

schengeni kiilso hatarain felkesziiljon a biometrikus adatok alapjan torteno 

szemelyazonosftasra.

199 Keszitette: Balia Jozsef
Forras: Orszagos Rendor-fokapitanysag Rendeszeti Foigazgatosag Hatarrendeszeti Foosztaly
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ARE 3+ mobil 
okmany es ujjnyomat 

olvaso

ASF-510 (4/10 ujjas) 
asztali ujjnyomat 

olvaso

PRMc233 asztali 
RFID 

okmanyolvaso
Kliens

szamftogep

81 db 250 db 250 db 250 db

1 100 000 Ft/db 420 000 Ft/db 430 000 Ft/db 230 000 Ft/db

89 100 000 Ft 105 000 000 Ft 107 500 000 Ft 57 500 000 Ft

194 100 000 Ft

301 600 000 Ft

359 100 000 Ft

20. szamu abra
Biomertikus adatok kezelesere alkalmas munkaallomasok koltsegvonzata200

A feltuntetett darabarak tartalmazzak az eszkozokhoz tartozo garanciak osszegeit 

is, valamint a feltuntetett osszegek kerekftett osszegek, mivel az eszkozok arai kozott 

az egyes beszerzesek soran is elteresek lehetnek, attol fuggoen, hogy milyen 

mennyisegu megrendelesrol van szo. A gyakorlati tapasztalatok alapjan a 

forgalmazok a darabszam novekedesevel csokkentik az egysegarat.

A tablazat alkalmas a mobil es a stabil (asztali) munkaallomasok beszerzesi 

koltsegeinek osszevetesere. A mobil okmany es ujjnyomat olvasohoz nem szukseges 

kliens szamftogep csatlakoztatasa, ĝy onmagaban kepes a biometrikus adatok 

kezelesere. A stabil (asztali) munkaallomas mukodtetesehez biztos t̂ani kell egy 

ujjnyomat olvasot es egy okmanyolvasot, valamint ezen eszkozoket csatlakoztatni 

kell egy kliens szamitogephez, ĝy e harom reszegyseg alkot egy szerves egeszet es 

valik alkalmassa a biometrikus adatok kezelesere.

Az osszegek elemzese soran megallapithato, hogy a mobil es a stabil 

munkaallomas szinte azonos penzugyi forrast igenyel, viszont kulonbozo alkalmazasi 

korulmenyek kozott teszik lehetove a biometrikus adatok alapjan torteno 

szemelyazonosftast.

Az adatok elemzesebol az a kovetkeztetes vonhato le, hogy a 331 munkaallomas 

koltsege mintegy 359 MFt. A mobil munkaallomas koltsegenek csokkentesere nincs 

lehetoseg, mivel egy egysegbol all. Ezzel ellentetben viszont a stabil munkaallomas

200 Keszitette: Balla Jozsef
Forras: Orszagos Rendor-fokapitanysag Kulso Hatarok Alapbol beszerzett eszkozok szallitasi 
szerzodesei.
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koltsege csokkentheto a kliens szamftogep araval abban az esetben, ha van olyan 

szamftogep, amely alkalmas az ujjnyomat olvaso es az okmanyolvaso altal 

tovabbftott adatok kezelesere. Ebben az esetben egy munkaallomas kozel 850 000 Ft- 

ba kerul.

5.7. A Z  5. FE JE Z E T  O SSZ E G Z E SE  ES K O V E T K E Z T E T E SE K  
L E V O N A SA

A biometrikus adatok szemelyazonosftas 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. A dokumentumok elemzese es a nemzetkozi gyakorlati tapasztalataim 

eredmenyekent megallapftottam, hogy a biometrikus adatok szemelyazonosftas soran 

torteno alkalmazasanak eljarasrendje nem csak Magyarorszagon jelent meg 

megoldando feladatot. Ezt a megallapftasomat alatamasztottam a Nemzetkozi 

Hatarrendeszeti Konferencia altal elfogadott „Ajanlassal”, illetve a CEUVIS projekt 

soran megfogalmazott ajanlasokkal is.

Kutatasi tevekenysegem eredmenyekent arra a kovetkeztetesre jutottam, hogy a 

repulotereken mukodo ABC rendszerek alapvetoen egyazon azonosftasi eljaras 

alapjan mukodnek, Igy megfelelo gyakorlati tapasztalatok allnak rendelkezesre 

ahhoz, hogy a Budapest Liszt Ferenc Nemzetkozi Repuloteren a helyi sajatossagok 

figyelembevetelevel azonos ellenorzesi eljaras keruljon kialakftasra. Az ellenorzesi 

technologia osszhangban van az uti okmanyokban alkalmazott elsodleges 

biometrikus azonosfto felhasznalasa alapjan torteno szemelyazonos^tasi 

koncepcioval. Ezzel egyutt bizonyftott az is, hogy az msz letapogatason alapulo 

szemelyazonosftas alkalmazasa osszhangban van az ICAO es a Frontex ajanlasaival.

Az elemzo-ertekelo munka soran megallap^tottam, hogy a kulonbozo 

adatbazisban tarolt ujjnyomat alapjan torteno szemelyazonosftas ellenorzesi 

folyamatara nincs hatassal az, hogy mely adatbazisban tortenik az osszehasonlftas, 

amennyiben azonos muszaki kovetelmenyek alapjan tortenik az ujjnyomat rogzftese, 

tarolasa es mintavetelezese. Amennyiben a szoftveres osszehasonlftas nem az
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adatbazisban tortenik, hanem az ellenorzes helyen kell megvalosulnia, az ellenorzest 

vegzo szemely tevekenysegere nincs befolyasolo hatassal.

A dolgozatomban bemutatott ellenorzesi folyamatabrak segftsegevel 

bizonyftottam, hogy az adatbazisban tarolt ujjnyomat alapjan torteno 

szemelyazonositas es az okmanyban tarolt ujjnyomat alapjan torteno 

szemelyazonositas gyakorlati vegrehajtasara nincs hatassal a biometrikus adatok 

tarolasi helye, es az ellenorzest vegzo szemelynek nem kell eltero ellenorzesi 

metodikat alkalmaznia.

A biometrikus adatok alapjan torteno ellenorzeshez a Rendorseg, a biztonsag 

novelese szempontjabol frekventalt helyeken mar rendelkezik a megfelelo 

darabszamu ujjnyomat olvaso eszkozzel, amely darabszam novelesere es minel tobb 

szervezeti elemhez torteno rendszeresftesere adottak a palyazati lehetosegek is. Ezzel 

egyutt az eszkozok alkalmazasa soran elvart biztonsagnovelo hatashoz az 

okmanyban tarolt ujjnyomat alapjan torteno szemelyazonositas megallapftasa 

eseteben eddig nem jarult hozza. E megallapftasomat tamasztja ala a 

dokumentumelemzesek eredmenyekent megallapftott hitelesftesi eljarasok hianya.

A kutatomunka eredmenyekent megallapftottam, hogy a vizummentes harmadik 

orszagok altal kialHtott biometrikus adatokat tartalmazo uti okmanyok 

tulajdonosainak ujjnyomat alapjan torteno szemelyazonosftasara gyakorlatilag nincs 

lehetoseg. Nincs kialakftva az azonosftashoz szukseges tanusitvany beszerzesi, 

hitelesftesi protokoll, amely feltetele a szemelyazonosftas elvegzesenek. Ebbol 

adodoan ezen allampolgarsagi kategoria szemelyazonossag megallapftasara 

gyakorolt biztonsagi kockazati szintje nem csokken.

Az elvegzett elemzesek reven bizonyftottam, hogy Magyarorszagon a biometrikus 

adatok alapjan vegrehajthato szemelyazonosftasok gyakorlati megvalosulasa altal 

elerni Mvant biztonsagnovelo hatas jelenleg meg nincs osszhangban es aranyban a 

rafordftott anyagi forrasokkal.
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6. A KUTATO MUNKA OSSZEGZESE

6.1. O SSZ E G Z E T T  K O V E T K E Z T E T E SE K

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

elemzese soran megallapftottam, hogy annak gyakorlati ervenyesulesehez es 

kezzelfoghato hatasainak „megelesehez” csak kozossegi osszefogas es intezkedesi 

hajlandosag utjan van realis esely. A tenni akaras kikenyszerftheto, viszont igazi 

hozzaadott erteket az kepvisel, ha a tagallamok onkent is felismerik a biztonsagukra, 

illetve az EU biztonsagara veszelyt jelento kockazatokat, es intezkedeseket 

foganatosftanak azok megszuntetesere. A biztonsag nem egy statikus allapot, Igy 

folyamatos informaciogyujtest, elemzesek, ertekelesek elvegzeset igenyli, es 

termeszetesen mindig megfelelo reagalo kepesseget feltetelez.

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. Az EU biztonsagat mas tenyezok is veszelyeztetik. Ezek 

koze tartozik a szervezett bunozes es a terrorizmus is.

A dokumentumelemzeseim azt bizony^tottak es azt tamasztjak ala, hogy a 

biztonsag megteremtesenek egyik fontos alkotoeleme a ketseget kizaro 

szemelyazonos^tas vegrehajtasa, ahol a tudomannyal es a technologiai fejlettseggel 

osszhangban realis alternat^vakent jelenik meg az ember biometrikus adatai alapjan 

torteno szemelyazonositas. Kijelentheto, hogy a biometrikus adatok alapjan torteno 

szemelyazonosftasnak a bunugyi munkaban mar hagyomanya van, de a rendeszeti 

celu szemelyazonosftasban „egy uj korszak” kezdetet jelenti, amely kozvetlen hatast 

gyakorol az okmanyok kiallftasara, 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 v^zumkOtelezett
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allampolgarok es a tartozkodasi engedelyre jogosult szemelyek eseteben is 

megteremtette a biometrikus adatok alapjan vegrehajthato szemelyazonositas 

lehetoseget. Az ellenorzesi felteteleket a tagallamoknak ehhez kell igazftaniuk. A 

biometrikus adatok segftsegevel kialakul a kozvetlen kapcsolat az okmany 

tulajdonosa/hasznaloja es az okmany kozott, amely kapcsolat megallapftasa 

sarkalatos resze az azonosftasi eljarasnak.

A kutatasom soran egyertelmu megallapftast nyert es bizonyfthato, hogy a 

biometrikus adatok kotelezo ervenyu alkalmazasa kimozdftotta „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, megMzhato 

elsodleges ellenorzeset is.

A szemelyazonosftas vegrehajtasa valamennyi rendori intezkedesnek kotelezo 

mozzanata, ĝy 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 

szemelyazonosftas kozott. Ezen igazolt megallapftasbol kovetkeztetheto es 

levezetheto az, hogy azonos szemelyazonosfto keszseggel es felkeszultseggel kell 

rendelkeznie minden ellenorzest vegzo szemelynek, fuggetlenul a szemelyazonos^tas 

vegrehajtasanak rendszeressegetol/rendszertelensegetol. Az allomany kepzesi 

rendszere jelentos valtozason ment at az elmult evtizedben, es napjainkra mar a kor 

oktatasi sz^nvonalahoz igazodo segedletek es programok biztos t̂jak a 

szemelyazonosftasi keszseg fejleszteset mind az oktatasban, mind a munkahelyen. A 

szemelyazonosftasi keszseg mindenkinel mas es mas szinten fejlesztheto, ezert a 

szemelyazonosftast negativan befolyasolo szubjekt^v korulmenyek megszuntetesere 

kell torekedni. Erre megoldast jelenthet a biometrikus adatok alkalmazasa.

A biometrikus adatok nem mindegyike alkalmas a rendeszeti celu 

szemelyazonosftasra, mivel nem lehetseges tobbek kozott az eltero ellenorzesi 

kornyezetben es az azonnali valasz biztos^tasaval torteno alkalmazasa. Minden 

biometrikus adaton alapulo szemelyazonosftasnak 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 azonos t̂Ot kivalasztani. Az elvegzett
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elemzesek alapjan kijelentheto, hogy jelenleg a rendeszeti celu alkalmazas soran az 

arckep es az ujjnyomat alapu szemelyazonosftasi eljaras az, ami osszhangban van az 

elerni Mvant cellal. Az ellenorzest vegzo szemelynek azonnali valaszt ad az 

azonossagrol vagy a kulonbozosegrol, es megfelelo megvilagftas eseten eltero 

ellenorzesi korulmenyek kozott is alkalmazhato. Specialis helyeken, mint peldaul a 

repulotereken, a szemelyazonosftas alapja lehet az msz letapogatason alapulo eljaras. 

Uj, rendeszeti celu biometrikus szemelyazonosftasi eljaraskent jeloltem meg az ujj- 

es kezerhalozaton alapulo szemelyazonosftast, amelyet valamennyi ellenorzesi 

helyen es ellenorzesi korulmeny kozott alkalmazhatonak tartok.

A kutatasom soran megallapftottam, hogy az altalam megvizsgalt, es rendeszeti 

celu alkalmazasra kivalasztott biometrikus adatok osszhangban vannak az ICAO 

ajanlasaival, es az EU-nak a biometrikus azonosfto jegyek alkalmazasara 

vonatkozoan kotelezo ervenyu jogi szabalyozasaval is.

A szemelyazonosftas biztonsagosabba tetelehez elengedhetetlen a rendelkezesre 

allo biometrikus adatok azonosftasi lehetosegenek megteremtese, hiszen milyen 

pozitiv hatasa van egy olyan okmanykiallftasnak, ahol a tarolt biometrikus 

azonosftok ellenorzesere nincs lehetoseg? A Rendorseg technikai eszkozok 

tekinteteben es az alkalmazando ellenorzesi metodika kialakftasaval felkeszult a 

szemelyazonosftas biometrikus adatok alapjan torteno vegrehajtasara, elso utemben a 

biztonsagot leginkabb veszelyezteto schengeni kulso hatarain. Megfelelo szamu es 

minosegu ujjnyomat olvaso eszkozzel rendelkezik, amelyek alkalmazasat kiserleti 

projekt kereteben mar a gyakorlatban is tesztelte. Folyamatos alkalmazasukra a 

szukseges hiteles^tesi eljarasok, a tanusftvanycserek vegrehajtasat kovetoen ny l̂ik 

lehetoseg, amely feladat nem a Rendorseg feladatrendszerebe tartozik, de rovid idon 

belul varhato annak megvalosulasa.

6.2. U J T U D O M A N Y O S E R E D M E N Y E K

Doktori ertekezesem elkeszftese soran vegzett, a tudomanyos kutatas modszerein 

alapulo dokumentumelemzesekre es azok egymasra gyakorolt hatasainak ok-okozati 

osszefuggeseinek vizsgalatara tekintettel uj tudomanyos eredmenykent k^vanom 

feltuntetni a kovetkezoket:

1) Az 1. hipotezis vonatkozasaban bizonyftottam, hogy a szabadsag, a 

biztonsag es a jog tersegenek megteremteset celzo szerzodesek es
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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 bizonyftottam, hogy az utlevelek es uti 

okmanyok kotelezo biztonsagi jellemzok es biometrikus adatok alapjan 

torteno kiallftasa az okmany es tulajdonosa/hasznaloja kozotti kozvetlen 

kapcsolat konstatalasa reven hozzajarul a szemelyazonosftas ketseget 

kizaro megallapftasahoz. Bizonyftottam tovabba azt, hogy a biometrikus 

adatok rogzftese onmagaban nem eredmenyez biztonsagnovelo hatast.

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

csak az anatomiai jegyek alapjan torteno szemelyazonosftas nem 

tekintheto biztonsagosnak, szukseg van olyan eljaras alkalmazasara, 

amely biztosftja a szubjektiv tenyezok negativ hatasainak megszunteteset, 

es az ellenorzesi metodikaban kepes kezelni az objektiv tenyezok negativ 

hatasait is.

4) A 4. hipotezis vonatkozasaban bizonyftottam, hogy a hagyomanyos 

anatomiai jegyek alapjan torteno azonosftast a biometrikus adatok 

ellenorzese kiegeszfti, de teljes mertekben nem nelkulozi. 

Biztonsagnovelo hatast a hagyomanyos eljaras es a biometrikus adatok 

ellenorzesi lehetosegenek kombinacioja adja.

A szemelyazonossag megallapftasanak 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 bizonyftottam, hogy a biometrikus adatok 

eltero tarolasabol adodoan a szemelyazonosftas soran azonos eljarast kell 

vegrehajtani. Megcafoltam azt a kiindulo hipotezisemet, hogy eltero 

ellenorzesi mechanizmust kell alkalmazni.

Bizony^tottam azt is, hogy a biometrikus adatok ellenorzesere fordftott 

anyagi befektetes jelenleg meg nincs aranyban a biztonsag novekedesenek 

szintjevel.
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6.3. A  T U D O M A N Y O S E R E D M E N Y E K  G Y A K O R L A T I  
H A S Z N O S ^ H A T O S A G A , A JA N L A SO K

Doktori ertekezesem elkeszftese soran tobb olyan celt fogalmaztam meg, amelyek 

teljesftesevel szeretnek hozzajarulni ahhoz, hogy megallapftasaim hasznosfthatoak 

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 biztosfthat az oktatasban, es a mar vegrehajtasban 

dolgozo kollegak altalanos szakmai ismereteinek bovftesehez. Fontosnak 

es szuksegesnek tartom ezen ismeretek atadasat, hiszen a gyakorlati 

tapasztalataim azt mutatjak, hogy a biometrikus adatok alkalmazasanak 

indokoltsagaval es szuksegessegevel kapcsolatosan jelentos ismeretbeli 

kulonbsegek vannak, amelyek negativan befolyasoljak a biometrikus 

adatok alapjan torteno szemelyazonositas egyeni es tarsadalmi 

elfogadottsagat. Ebbol adodoan alkalmasnak tartom az ertekezest egy 

olyan tajekoztato tevekenyseg vegrehajtasahoz is, amely a lakossag 

ismereteinek bovfteset szolgalja abbol a celbol, hogy mindenkiben 

tudatosftsa a biztonsag jelentoseget, fontossagat, illetve, hogy a 

szubjektiv biztonsagra es a szubjektiv biztonsagerzetre milyen pozitiv 

hatast gyakorolhat, ha a szemelyazonosftas ketseget kizaroan 

vegrehajthato.

2) A kotelezo ervenyu okmanykiallftasok es az ellenorzesi lehetosegek 

kozotti jelentos idobeni elteres bemutatasa reven az ertekezes alapul 

szolgalhat ahhoz is, hogy milyen idointervallumokat celszeru biztosftani 

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 elkeszftesehez, amely figyelembe veszi az ellenorzest vegzo szemely 

felkeszulesehez/felkeszftesehez, az ellenorzott szemely 

magatartasahoz/tevekenysegehez, a szukseges technikai eszkozok es
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informatikai fejlesztesek szempontjabol vegrehajtando feladatokat es 

idoszuksegleteket. Egy ilyen terv elkeszftesevel garancia lehet a 

biometrikus adatok alapjan torteno szemelyazonositas mindenoldalu 

biztosftasara.

4) A dokumentumelemzesek es a gyakorlati tapasztalatok alapjan keszftett 

ellenorzesi folyamatabrak hozzajarulhatnak a szukseges technikai es 

informatikai fejlesztesek pontos meghatarozasahoz, es a jelenlegi 

helyzethez viszonyftottan a szukseges beavatkozasi szintek es azok 

mertekenek egyertelmu megismeresehez. E beavatkozasi teruletek 

ismereteben a kotelezo alkalmazast megelozoen keszftheto egy olyan 

idoszamvetes, amely realisan szamol a fejlesztesek es eszkozbeszerzesek 

elokeszftesi, beszerzesi es kivitelezesi fazisaival, es a jelenlegi rossz 

gyakorlattol elteroen megfelelo felkeszulesi idot biztosft a vegrehajto 

allomany szamara is mind az elmeleti, mind a gyakorlati ismeretek 

megszerzesehez.

5) Alkalmazasaval teljesen uj alapokra helyezheto a melysegi 

okmanyellenorzes rendszere, amelynek kovetkezteben az 

eredmenyessege is javulhat, hatekonyabba valhat.

6.4. JA V A SL A T  A  K U T A T A S T O V A B B I FO L Y T A T A SA R A

Doktori ertekezesem forraskutatasa soran tett megallapftasommal osszefuggesben 

olyan ertekezes keszfteset tuztem ki celul, amely tudomanyos alapot szolgaltathat az 

altalam erintett teruletek tovabbi elemzesehez es kutatasahoz.

A celom megvalosftasaval osszhangban az alabbi teruletek kutatasat tartom 

celszerunek, indokoltnak es idoszerunek:

1) A szemelyazonosfto es jogosultsagot igazolo okmanyok tartalmi 

elemeinek fejleszteset, az egyseges okmanykiallftast es a biometrikus 

adatok alkalmazasat celzo intezkedesek kronologia 

osszekapcsolodasanak vizsgalatat. Az elemzes megfelelo lehetoseget 

biztosft arra, hogy az adott evtizedekben jellemzo technikai es 

technologiai fejlettseggel parhuzamba allftva olyan prognozis alapjaul 

szolgaljon, amely azt mutatja meg, hogy rovid, kozep es hosszu tavon 

milyen okmanykiallftassal kell majd szamolni, amely biztosftja az
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ellenorzesere torteno felkeszules lehetoseget is. Egy ilyen prognozis 

alapja lehet egy szakmai strategianak, es ezzel egyutt egy technologiai 

fejlesztesi koncepcio kidolgozasat es megvalosftasat is biztosftana. 

Lehetoseget teremtene arra, hogy megfelelo felkeszulesi ido alljon 

rendelkezesere az ellenorzo hatosagoknak az ellenorzesi technologia 

kialakftasara, es a szukseges fejlesztesek es eszkozbeszerzesek 

vegrehajtasara.

2) Az okmanyok biztonsagi elemeiben bekovetkezett valtozasok milyen 

hatassal vannak a felfedett kozokirat-hamisftasok elkovetesi modszereire, 

hamisftasi tipusaira. Az uj biztonsagi elemek milyen hamisftasi tipus 

elkovetesere gyakorolnak hatast. Mi az, amit csokkentenek, es mi az, 

amit erosftenek. Milyen biztonsagi szintnel lehet azt mondani, hogy a 

rafordftott 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 megallapftasaban. Jogok 

gyakorlasat lehet-e biometrikus adatokon alapulo szemelyazonosftashoz 

kotni „onkentesseg” vallalasaval?

4) A biometrikus azonosfto jegyek rendeszeti celu alkalmazasanak eszkoz- 

specifikus szempontrendszerenek vizsgalata, es annak eredmenyeivel 

osszefuggesben az ellenorzeshez szukseges technikai es informatikai 

feltetelek, valamint eszkozok es halozatok meghatarozasa.

5) A biometrikus adatokon alapulo szemelyazonositas rendeszeti celu 

alkalmazasanak ellenorzestechnologiara gyakorolt hatasanak vizsgalata, 

ellenorzesi metodikak modosftasi szuksegletei.

Az ertekezesem temajaval kapcsolatban mindenkeppen szuksegesnek es 

indokoltnak tartok egy olyan piaci erdekektol mentes kutatas-fejlesztesi helyet, 

intezmenyt kijelolni, amely megvalosfthatosagi es gyakorlati alkalmazhatosagi 

alapon vizsgalja a szemelyazonosftas technologiai lehetosegeit. Ellenorzesre 

alkalmas eszkozoket vizsgal vagy fejleszt. Javaslatai es dontesei meghatarozoak, es 

biztosftott a legalkalmasabb eszkozok beszerzesenek lehetosege.
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BEFEJEZES

„A biztonsag alapveto egyeni, nemzeti es kdzdssegi(szdvetsegi) ertek, olyan 

allapot, vagy helyzet, amely a fenyegetesek es a veszelyek tudatosan 

(hallgatdlagosan) elfogadott, elviselt szintjen valdsul meg. Alapjat a kulso 

fenyegetettsegtol vald megbizhatd vedelem, a (vedendo, vagy vedelmi) rendszer belso 

stabilitasa, rendezettsege kepezi. A biztonsag nem lehet allami, vagy hatdsagi

monopolium, hanem „immaterialis tarsadalmi (ossz)termek”, amely erdekkozelites
201utjan, egyeztetett cselekves, tudatos kooperacid utjan jon letre.”

Az EU belso biztonsagi strategiajanak megteremtese a tagallamok kozos erdeke es 

felelossege. A szabadsag, a biztonsag es a jog tersegenek megteremtese csak 

konszenzuson alapulo donteshozatallal, ha kell, akkor nemzeti erdekekrol torteno 

lemondassal, ha kell kezdemenyezo es masok szamara is kovetendo peldamutatassal, 

kovetkezetes es sokszor konfliktusokat nem nelkulozo magatartasi formak 

gyakorlasaval biztos t̂hatO.

Ahhoz, hogy bizonyosak legyunk az EU tagallamainak teruleten elo, ott 

tartozkodo, vagy oda utazni szandekozo embereknek a szabad mozgas joganak 

kozossegehez tartozasarol, vagy johiszemu, jogkoveto kileterol, elengedhetetlen a 

szemelyazonossag megallapftasa, valamint a jogserto magatartast tanUŝ tO es a 

kozossegre veszelyt jelento szemelyek kiszurese. A kozossegre valo veszelyeztetes 

fokat az eltero sulyu jogserto magatartasok termeszetesen nem azonos mertekben 

erintik, de ettol fuggetlenul minden olyan szemely beazonosftasa szukseges, akinek a 

jelenlete kockazatot hordoz magaban, tekintet nelkul arra, hogy korozott szemely, 

vagy eppen illegalis migrans. A szankcio az, ami meghatarozza az elkovetett 

cselekmeny sulyat.

Ahhoz, hogy a szemelyazonosftas ketseget kizaroan megallap t̂hatO legyen, 

nelkulozhetetlen a XXI. szazad fejlettsegehez igazodo eljarasok - pl.: biometrikus 

adatok - alkalmazasa.

De ne felejtsuk el Immanuel Kant gondolatait Az erkolcsok metafizikajanak 

alapvetese timu muvebol: „az ember es altalaban minden eszes leny oncelkent

201 Rendeszettudomanyi szoszedet, a magyar rendeszeti szervek altal gyakrabban alkalmazott szakmai 
szocikkek gyujtemenye. Keszult az IRM Oktatasi Foigazgatosag, valamint a Magyar 
Rendeszettudomanyi Tarsasag, megbizasabol, Budapest 2008., - p. 77-78.
Letoltve: http://rendeszet.hu/rendeszeti-szoszedet, 2012. 05. 17.
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letezik, s nem pusztan eszkozkent, amely egy masik akarat tetszes szerinti 

hasznalatara szolgal”.

Az ember mindig csak cel lehet, soha nem szolgalhat eszkozkent valamely cel 

eleresehez!

BIzom abban, hogy az altalam osszegyujtott es kozzetett ismeretanyag elosegfti 

ezen szemelyazonosftasi eljaras elfogadottsaganak novekedeset, es annak megerteset, 

hogy nem ellenunk, hanem ertunk alkalmazzak.
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A Bizottsag Hatarozata 2005/II/28 a tagallamok altal kialHtott utlevelekben es uti 
okmanyokban alkalmazott biztonsagi jellemzok es biometria szabvanyaira vonatkozo 
muszaki eloirasok megallapftasairol, Brusszel 2005/II/28, K(2005) 409 vegleges,

A Bizottsag Hatarozata 2006/VI/28 a tagallamok altal kialHtott utlevelekben es uti 
okmanyok biztonsagi jellemzoire es biometrikus elemeire vonatkozo eloirasok 
muszaki leftasainak megallapftasarol, Brusszel 2006/VI/28, B(2006) 2909 vegleges, 
NEM NYILVANOS

Az Europai Parlament es a Tanacs 444/2009/EK Rendelete (2009. majus 28.) a 
tagallamok altal kialHtott utlevelek es uti okmanyok biztonsagi jellemzoire es
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biometrikus elemeire vonatkozo eloftasokrol szolo 2252/2004/EK tanacsi rendelet 
modosftasararol,

Az Europai Adatvedelmi Biztos Velemenye a tagallamok altal kialHtott utlevelek es 
uti okmanyok biztonsagi jellemzoire es biometrikus elemeire vonatkozo eloftasokrol 
szolo 2252/2004/EK tanacsi rendelet modosftasarol szolo europai parlamenti es 
tanacsi rendeletjavaslatrol, (2008/C 200/01)

A Tanacs 1683/95/EK rendelete (1995. majus 29.) a vizumok egyseges 
formatumanak meghatarozasarol

A Tanacs 334/2002/EK Rendelete (2002. februar 18.) a vizumok egyseges 
formatumanak meghatarozasarol szolo 1683/95/EK rendelet modosftasarol

Az Europai Parlament es Tanacs 767/2008/EK Rendelete (2008. julius 9.) a 
vizuminformacios rendszerrol (VIS) es a rovid tavu tartozkodasra jogosfto 
vizumokra vonatkozo adatok tagallamok kozotti cserejerol (VIS-rendelet)

A Bizottsag C(2011) 5501 vegleges Vegrehajtasi Hatarozata (2011. augusztus 4.) a 
vizumkerelmek feldolgozasarol es a kiadott vizumok modosftasarol szolo kezikonyv 
letrehozasarol szolo, 2010. marcius 19-ei C (2010) 1620 vegleges bizottsagi 
hatarozat modosftasarol

A Bizottsag 2010/49/EK Hatarozata (2009. november 30.) a vizuminformacios 
rendszer (VIS) mukodesenek megkezdese tekinteteben az elso regiok 
meghatarozasarol

A Bizottsag 2011/636/EU Vegrehajtasi Hatarozata (2011. szeptember 21.) a 
vizuminformacios rendszer (VIS) mukodesenek az elso regioban torteno megkezdese 
tekinteteben az idopont meghatarozasarol

A Tanacs 407/2002/EK rendelete (2002. februar 28.) a Dublini Egyezmeny hatekony 
alkalmazasa erdekeben az ujjlenyomatok osszehasonHtasara iranyulo "Eurodac" 
letrehozasarol szolo 2725/2000/EK rendelet vegrehajtasara vonatkozo egyes 
szabalyok megallapftasarol

COMMISSION DECISION of 22.12.2008 laying down a certificate policy as 
required in the technical specifications on the standards for security features and 
biometrics in passports and travel documents issued by Member States and updating 
the normative reference documents, Brussels, 22.12.2008 C(2008) 8657 final

COMMISSION DECISION of 5.10.2009 amending Commission Decision (C( 2008) 
8657 final) laying down a certificate policy as required in the technical specifications 
on the standards for security features and biometrics in passports and travel 
documents issued by Member States, Brussels, 5.10.2009 C(2009) 7476 final

Az Europai Adatvedelmi Biztos Velemenye a szabadsagon, a biztonsagon es a jog 
ervenyesulesen alapulo, a polgarok szolgalataban allo tersegrol szolo, a Tanacshoz es 
az Europai Parlamenthez intezett bizottsagi kozlemenyrol (2009/C 276/02)
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Az Europai Adatvedelmi Biztos Velemenye az Europai Parlamentnek, a Tanacsnak, 
az Europai Gazdasagi es Szocialis Bizottsagnak es a Regiok Bizottsaganak cimzett, 
Radiofrekvencias azonositas (RFID) Europaban: lepesek egy politikai keret fele 
CC)M(2007) 96 cimu bizottsagi kozlemenyerol (2008/C 101/01)

Az Europai Adatvedelmi Biztos Velemenye „Az EU belso biztonsagi strategiajanak 
megvalosi'tasa: ot lepes a biztonsagosabb Europa fele” cimu, az Europai 
Parlamenthez es a Tanacshoz intezett bizottsagi kozlemenyrol (2011/C 101/02)

Az Europai Parlament es Tanacs 1105/2011 /EU Hatarozata (2011. oktober 25.) a 
kulso hatarok atlepesere jogosito es vizummal ellathato uti okmanyok listajarol, 
valamint az e lista osszeallitasara iranyulo eljaras meghatarozasarol

A Tanacs 1030/2002/EK Rendelete (2002. junius 13.) a harmadik orszagok 
allampolgarai tartozkodasi engedelye egyseges formatumanak megallapitasarol

A Tanacs 380/2008/EK Rendelete (2008. aprilis 18.) a harmadik orszagok 
allampolgarai tartozkodasi engedelye egyseges formatumanak megallapitasarol szolo 
1030/2002/EK rendelet modositasarol

A Bizottsag Kozlemenye az Europai Tanacsnak es a Parlamentnek a szabadsag, 
biztonsag es igazsagossag ovezete: a tamperei program merlege es az uj 
iranymutatasok, COM(2004) 401 vegleges,Brusszel, 2.6.2004 {SEC(2004)680 et 
SEC(2004)693}

A Bizottsag Kozlemenye az Europai Parlamentnek, a Tanacsnak, az Europai 
Gazdasagi es Szocialis Bizottsagnak es a Regiok Bizottsaganak -  Az Europai Unio 
Hatarigazgatasa teren teendo ujabb lepesek elokesziteserol. COM (2008) 69 
vegleges, Brusszel, 13.2.2008.

A Bizottsag Kozlemenye az Europai Parlamentnek es a Tanacsnak, Intelligens 
hatarellenorzes - valasztasi lehetosegek es a kovetendo ut COM(2011) 680 Brusszel, 
2011.10.25.

Forras valamennyi hivatkozas eseteben:
-  CD Jogtar
-  http://eur-lex.europa.eu
-  http://www.euvonal.hu
-  http://consilium.europa.eu

HAZAI TORVENYEK, RENDELETEK, HATAROZATOK, 
UTASITASOK

1994. evi XXXIV. torveny a Rendorsegrol

1998. evi XII. torveny a ktilfoldre utazasrol

2010. evi CXXII. torveny a Nemzeti Ado- es Vamhivatalrol
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1992. evi LXVI. torveny a polgarok szemelyi adatainak es laktimenek 
nyilvantartasarol

2011. evi CXII. torveny az informacios onrendelkezesi jogrol es az 
informacioszabadsagrol

2007. evi CXII. torveny a Belga Kiralysag, a Nemetorszagi Szovetsegi Koztarsasag, 
a Spanyol Kiralysag, a Francia Koztarsasag, a Luxemburgi Nagyhercegseg, a 
Holland Kiralysag es az Osztrak Koztarsasag kozott a hataron atnyulo 
egyuttmukodes fokozasarol, kulonosen a terrorizmus, a hataron atnyulo bunozes es 
az illegalis migracio lekuzdese erdekeben letrejott Szerzodes (Prumi Szerzodes) 
kihirdeteserol, valamint ehhez kapcsolodoan egyes torvenyek modosftasarol

332/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet a hataratkelohely es az ideiglenes 
hataratkelohely megnyitasarol es mukodteteserol, valamint a hataratlepesi pontrol 
szolo

86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsagi okmanyok vedelmenek rendjerol

101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet a kulfoldre utazasrol szolo 1998. evi XII. torveny 
vegrehajtasarol

2145/2003. (VII. 1.) Korm. hatarozat a Nemzeti VIzum- es Okmanybizottsag 
letrehozasarol es a biztonsagi okmanyokkal kapcsolatos kormanyzati feladatokrol

1021/2011. (II. 11.) Korm. hatarozat a Nemzeti VIzum- es Okmanybizottsagrol es 
a biztonsagi okmanyokkal kapcsolatos kormanyzati feladatokrol

2144/2002 (V.6) Korm. hatarozat a Magyar Koztarsasag nemzeti biztonsagi 
strategiajarol

2073/2004. (IV. 15.) Korm. hatarozat a Magyar Koztarsasag nemzeti biztonsagi 
strategiajarol

1035/2012. (II. 21.) Korm. hatarozat Magyarorszag Nemzeti Biztonsagi 
Strategiajarol

30/2011. (IX.21.) BM rendelet a Rendorseg szolgalati szabalyzatarol szolo

37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet a kulfoldre utazasrol szolo 1998. evi XII. torveny 
vegrehajtasarol

21/2009. (VI. 19.) IRM rendelet a bunugyi es rendeszeti biometrikus adatok 
nyilvantartasa reszere torteno adatkozles, valamint az ujj- es tenyernyomatvetel es a 
szajnyalkahartya-torlet levetelenek reszletes technikai szabalyairol.

94/1998. (XII. 29.) orszaggyulesi hatarozat a Magyar Koztarsasag biztonsag- es 
vedelem-politikaj anak alapelveirol
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115/2003. (X. 28.) OGY hatarozat a tarsadalmi bunmegelozes nemzeti 
strategiajarol

115/2003. (X. 28.) OGY hatarozat a tarsadalmi bunmegelozes nemzeti 
strategiajarol

8/2010. (11.19.) IRM-SZMM-PM-KHEM egyiittes utasi'tas az illegalis migracio es 
az ahhoz kapcsolodo mas jogellenes cselekmenyek elleni hatosagi fellepes 
hatekonysaganak noveleserol, illetve osszehangolasarol

8/2008. (OT 6.) ORFK utasi'tas a Rendorseg Hatarrendeszeti Szabalyzatarol

21/2008. (OT 11.) ORFK utasi'tas az illegalis migracioval osszefuggo jogsertesek 
kezelesevel kapcsolatos rendori feladatok vegrehajtasara

INTERNETES HONLAPQK

-  http://rvki.hu
-  http://rendeszet.hu
-  http://pecshor.hu
-  http://hadmernok.hu
-  http://abibiometrics.com
-  http://www.recoware.hu
-  http://www.rtf.hu
-  http://police.hu
-  http://icao.int
-  http://phd.sote.hu
-  http://tudasbazis.sulinet.hu/
-  http://www.euvonal.hu
-  http://euvonal.hu
-  http://net.jogtar.hu
-  http://www.kormany.hu
-  http://jogszabalykereso.mhk.hu
-  http://www.njt.hu
-  www.login.hu
-  http://www.sg.hu
-  http ://idegenszovet.blogspot.hu
-  http://digitus.itk.ppke.hu
-  http://www.ekint.org
-  http://edition.cnn.com
-  http://szabomat.hu
-  http://miszk.hu
-  http://users.atw.hu
-  http://www.grotius.hu
-  www.polgariszemle.hu
-  http://www.ekint.org
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A SZERZO PUBLIKACIOS JEGYZEKE

1) A megMzhato szemelyazonositas, a biztonsagos hatarforgalom-ellenorzes 

garanciaja. (Hatarrendeszeti Tanulmanyok ISSN: 1786-2345 2007., IV. 

evfolyam 3. szam, - p. 20-25.)

2) A szemelyazonositas vegrehajtasat befolyasolo tenyezok a Hatarorsegnel. 

(Magyar Rendeszet HU-ISSN: 1586-2895 /nyomtatott/, HU-ISSN 1787-050X 

/online/, 2007., VII. evfolyam 1-2. szam, - p. 151-157.)

3) A biometrikus azonositas biztonsagnovelo hatasa? (Rendortiszti Foiskola 

Rendvedelmi Fuzetek ISSN 1585-1249, 2010/1. szam - p. 11-16.)

4) Biztonsag novelese a hatarforgalom-ellenorzesben. (Hatarrendeszeti 

Tanulmanyok HU ISSN 1786-2345 /nyomtatott, HU ISSN 2061-3997 /online/

2010., VII. evfolyam 1. szam - p. 97-105)

5) A biometrikus adatokat tartalmazo uti es szemelyazonosfto okmanyok 

biztonsagnovelo hatasa a hatar es kozbiztonsag alakulasara. (Nemzeti 

Kozszolgalati Egyetem Abstract Fuzet 2012., ISBN: 978-963-89546-9-5, - p. 15

20.)

6) Automatizalt hatarellenorzesi rendszer. (Belugyminiszterium Oktatasi, 

Kikepzesi es Tudomanyszervezesi Foigazgatosag, Rendvedelem Tudomanyos 

Folyoirat II. evfolyam 4. szam, 2013., - p. 21-35.)

7) A biometria megjelenese a szabadsag, a biztonsag es a jog szolgalataban. 

(Belugyminiszterium Oktatasi, Kikepzesi es Tudomanyszervezesi 

Foigazgatosag, Rendvedelem Tudomanyos Folyoirat II. evfolyam 4. szam,

2013., - p. 4-20.)

8) Az integralt hatarigazgatasi rendszer mukodtetese Magyarorszagon. (Rendeszeti 

Alap- es Szakvizsga Bizottsag, Hatarrendeszeti Igazgatas Tansegedlet 2013., II. 

Fejezet 2. alfejezet, - p. 70-93.)

9) Biometric data in documents. (www.biztonsagpolitika.hu, 2013. julius, - p. 1-13., 

ISSN 2062-4379)

10) A szemelyazonosftas elmelete es gyakorlata a hatarforgalom ellenorzesben. 

(tudomanyos diakkori dolgozat, a XXVIII. Orszagos Tudomanyos Diakkori 

Konferencia 10. Hadtudomanyi szekciojanak Hatarrendeszet es hatarvedelem 

III. tagozataban I. helyezes, 2007., /- p. 59/)
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11) Tarsszerzo: Varga Norbert, Okmanyismeret-okmanyhamisftas. (Egyetemi 

Jegyzet, 2006., Kiadja: Rendortiszti Foiskola, /- p. 130, 50-50%/)

12) Tarsszerzo: Nagy Attila, A biometrikus szemelyazonositas biztonsagnovelo 

hatasa a hatarforgalom-ellenorzesben.

(A Belugyminiszterium kozigazgatasi allamtitkara, a Belugyi Tudomanyos 

Tanacs elnoke, 2006-ban tudomanyos temakutatasi palyazati felMvasa a belugyi 

agazatban tevekenykedok szamara, Tudomanyos Temakutatas I. helyezes, 2006. 

/- p. 65, 50-50%/)

13) Tarsszerzo: Otto Gruber - Dieter Vogel - Gerhard Hofmann - Rolf Huber, 

„Ajanlas” a biometrikus utlevelek es uti okmanyok ellenorzesere (magyar, 

angol, orosz es nemet nyelven). (Nemzetkozi Hatarrendeszeti Konferencia 

Titkarsaga, 2007. /- p. 5/)

14) Elektronikus tananyag (jegyzet) orosz nyelven. (^OKyMeHTbi c 

GnoMeTpHHecKHMH 3^eMeHTaMH, CMeHa ao^^hocth^ix h 

HHTe^^eKTya^bHaa noAAe^Ka, OnbiTbi EBponencKoro Coro3a b oG^acTH 3a^HTbi 

AOKyMeHTOB, TpynnHpoBaHHe AOKyMeHTOB, CTpyKTypa AOKyMeHTOB h hx  

KOHCTpyKTHBHwe 3.neMeHTbi) ICMPD /International Centre for Migration Policy 

Development/ szervezeseben az AENEAS UKRAINE “Az okmanyhamisitasok 

elleni kuzdelem es az okmanybiztonsag novelese” europai unios projekt 

kereteben elektronikus tananyag az ukran hatarorok reszere 2008. Elerheto a 

Khmelnyickij Katonai Akademian es az Ukran Hatarorseg belso elektronikus 

halozatan)

15) On the IT systems supporting the security of the border checks.

(Nemzetkozi Hatarrendeszeti Konferencia Titkarsaga, 2009., A XVII. 

Nemzetkozi Hatarrendeszeti Konferencia Plenaris ulesen resztvevo valamennyi 

orszag es szervezet szamara elektronikusan tovabMtva. /- p. 4/)

16) Applying Biometric Data For Personal Identification.

(www.biztonsagpolitika.hu, 2013. augusztus, - p. 1-11., ISSN 2062-4379)

17) Biometrikus adatok a szemelyazonosftasban. (Pecsi Hataror Tudomanyos 

Kozlemenyek, Pecs 2013., - p 1-7., ISSN 1589-1674)
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m e l l Ek l e t e k  j e g y z Ek e

1. szamu melleklet: Illegalis migracios cselekmenyek Magyarorszagon

2. szamu melleklet: Kozokirat-hamisftas modszerei

3. szamu melleklet: Tenyererezetrol keszult felvetelek

4. szamu melleklet: Ajanlas a biometrikus adatokkal ellatott uti okmanyok

ellenorzesere

5. szamu melleklet: A CEUVIS projekt ujjnyomat olvaso eszkozeinek elosztasa

Magyarorszagon

6. szamu melleklet: Ujjnyomat leolvasasi technikak
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1. szamu melleklet

ILLEGALIS MIGRACIOS CSELEKMENYEK MAGYARORSZAGON 202
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Osszes migracios cselekmeny Magyarorszag teruleten
(embercsempeszes, kozokirat-hamisitas, beutazasi es tartozkodasi tilalom megsertese, tiltott 

hataratlepes, kulfoldiek rendeszetevel kapcsolatos szabalysertes)

havi
adatai

Befele iranyulo cselekmenyek Magyarorszag kiilso hataran
(tiltott hataratlepes, embercsempeszes, kozokirat-hamisitas)

202 Forras: Orszagos Rendor-fokapitanysag Rendeszeti Foigazgatosag Flatarrendeszeti Foosztaly,
2013.
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2. szamu melleklet

KOZOKIRAT-HAMISITAS MODSZEREI203
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1996. 261 908 740 152 204 40 53 222 2580

1997. 206 1017 672 177 137 94 24 149 2476

1998. 412 2077 305 113 98 110 57 202 3374

1999. 335 1462 143 112 104 160 47 241 2604

2000. 188 1330 141 148 78 206 30 268 2389

2001. 199 1352 149 124 88 128 48 352 2440

2002. 140 782 124 115 193 142 17 326 1839

2003. 392 731 124 130 375 179 29 717 2677

2004. 315 820 174 168 431 154 23 1244 3329

2005. 447 608 217 231 495 216 46 3196 5456

2006. 199 352 305 237 283 559 32 790 2757

2007. 253 176 185 72 264 928 19 375 2272

2008. 32 68 188 30 168 488 7 301 1282

2009. 47 59 86 18 140 526 40 172 1088

2010. 53 47 298 27 443 162 55 336 1421

2011. 75 35 266 28 581 188 78 289 1540

2012. 40 20 274 11 651 335 41 188 1560

203 Keszftette: Balla Jozsef
Forras: Orszagos Rendor-fokapitanysag Rendeszeti Foigazgatosag Hatarrendeszeti Foosztaly
Dokumentacios Osztaly, 2013. 02. 20.

164



DOI azonosfto: 10.17625/NKE.2014.009

3. szamu melleklet 

TENYEREREZETRQL KESZULT FELVETELEK204

USB 2.0 Camera

Tenyererezetrol keszult felvetel szerkesztve

204 Milak Istvan: Serulekenysegi vizsgalatok, kulonos tekintettel az erhalozat azonosMsra. 
Szakdolgozat, Obudai Egyetem Banki Donat Gepesz es Biztonsagtechnikai Mernoki Kar Alkalmazott 
Biometria Intezet, Budapest 2012.
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Tenyererezetrol keszult felvetel negatfvva konvertalva
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4. szamu melleklet

AJANLAS
a biometrikus adatokkal ellatott utlevelek ellenorzesere

A XV. Nemzetkozi Hatarrendeszeti Konferencia resztvevoi szamara hatarozathozatal 
celjabol a Hatarforgalom-ellenorzesi Munkabizottsag a 2006. majus 31. es junius 1. 
kozott Siofokon (Magyarorszagon) megtartott XIV. Nemzetkozi Hatarrendeszeti 
Konferencia plenaris ulesen resztvevo kuldottek javaslatara a kovetkezo Ajanlast 
dolgozta ki a biometrikus adatokkal ellatott utlevelek ellenorzesere.

1) Altalanos helyzet
„A Berlini (1991) es Budapesti Konferencia (1993), valamint a Siofoki Nemzetkozi 
Hatarrendeszeti Konferencia CHARTA-ja (1995) szellemeben:

- a hatarok osszekotnek es nem elvalasztanak;
- atjarhatoak es megis biztonsagosak;
- a hatarforgalom-ellenorzes a megfelelo ellenorzesi alapelvek es technologiak 

szerint tortenjen es jelentsen biztonsagi szurot;
- a hatarforgalmat varakozas nelkul kell kezelni;
- az ellenorzesek akadalyozzak meg a jogellenes cselekmenyek elkoveteset.

A hatarellenorzes akkor hatekony, ha az ellenorzesi rendszer idoben felismeri a 
biztonsagra hato veszelyforrasokat, es megelozo intezkedesekkel garantalja a 
kozbiztonsag es kozrend fenntartasat.

2) Az okmanyok eredetisegvizsgalatanak jelentosege a rendeszeti munkaban
Az utlevelek es mas uti okmanyok eredetisegenek / ervenyessegenek vizsgalata 
(tekintettel a belbiztonsag minden teruletere) minden ellenorzes alapkovetelmenye
-  a hataron vagy az orszag belsejeben egyarant -  es fokent a rendori/hatarori 
intezkedes legfontosabb kezdo mozzanata.
Utlevelek es a kiegeszito okmanyok lehetove teszik az azonositast, igazoljak a 
tulajdonosa allampolgarsagat es statuszat, ezert a kozbiztonsag es kozrend 
erdekeben alapveto jelentoseggel birnak.
A gyakorlat azt mutatja, hogy az okmanyhamisitasok kello idoben torteno 
felismeresenek jelentoseget nem lehet elegge hangsulyozni.
Rendszerint a hamis/hamisitott okmany felhasznalasa nem oncelu, hanem 
kulonbozo buncselekmenyek - a szervezett bunozest is beleertve - alapja, kiindulasa 
es segedeszkoze.
Kulonosen igaz ez a hataron atnyulo bunozes minden formajara, azaz a jogellenes 
beutazasra es embercsempeszesre, illetve az ezekkel osszefuggo 
buncselekmenyekre.
A hataratlepes elvalaszthatatlan a jogosultsagot igazolo okmanyoktol. A 
hamisitvanyok utasforgalombol torteno kiszurese erdekeben, fokent a 
hatarrendeszeti szervek tisztviseloi eveken at, szeles korben elismert kepesseget 
szereztek.
Annak ellenere, hogy a hamisitok mind professzionalisabban dolgoznak es a 
legujabb technikai megoldasokat hasznaljak, megis sikerul nagyszamu kvalifikaltan 
hamisitott okmanyt felismerni es a felelosoket (hamisito / felhasznalo) eljaras ala 
vonni.
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Az eredmenyes kuzdelem strategiajanak feltetelet leginkabb a rendor/hataror 
tisztviselok ezen buncselekmenyek felderitese soran szerzett magas szintu ismerete, 
gyakorlati tapasztalata adja.
Azert, hogy ezt az ismeretszintet a kozokirat-hamisitas buncselekmenyek elleni 
harcban a leheto legmagasabb szinvonalon biztositani lehessen, intenziv alap- es 
tovabbkepzeseken tul gyakorlati felkeszitesek is szuksegesek.
Ez mar a alapkepzes soran megkoveteli az szakismeretek megalapozott kozvetiteset 
az utanzatok, a hamisitasok (pl. fenykepcsere), a bianko okmanyok, az 
igazolvanyokkal torteno visszaelesek teren, valamint a multiplikatorok, specialistak 
folyamatos tovabbkepzeset az adott szolgalati helyeken.

3) A biometrikus elemek alkalmazasanak celja
A 2001. szeptember 11-i terrortamadasok utan a biztonsagi helyzet vilagszerte 
megvaltozott. A felismeres, hogy mindenhol szamolni kell a 
terrorfenyegetettseggel, valamennyi allamot elert. A nagyszamu intezkedesek es uj 
technikai eszkozok, a biometrikus adatokkal ellatott utlevelek bevezetese, a 
hatarellenorzes eredeti feladatai mellett a belfoldi korozesi ellenorzeseket is erinti.
A biometria olyan emberi jellemzoket hasznal azonositasra, amelyek egyediek es 
gepileg is konnyen kezelhetoek / olvashatoak. A kulonbozo egyedi azonositasi 
lehetosegek kozul jelenleg az arckep es az ujjnyomat a legalkalmasabb arra, hogy a 
kulonbozo helyzetekben (pl. kozuti, vasuti, vizi es legi hataratkelohelyeken es az 
orszag melysegeben vegrehajtott ellenorzesnel) lehetove tegye az azonositast es 
javitsa biztonsagot.
A biometrikus azonositok rogzitese az utlevelekben (a jovoben a szemelyi 
igazolvanyokba, tartozkodasi engedelyekbe es vizumokba is) hozzajarulnak az 
adott dokumentumok hamisitas elleni vedelmehez, ezzel egyutt az altalanos 
biztonsag novelesehez.
A biometrikus szemelyazonositas jelentosege abban van, hogy

- a modszer magat a szemelyt azonositja;
- megbizhato kapcsolatot letesit az okmany es annak jogos tulajdonosa kozott, 

ezzel nagyobb vedelmet biztosit az ellen, hogy a valodi utlevelekkel jogtalan 
szemelyek visszaeljenek.

4) Az ellenorzes soran figyelembe veendo szempontok
a) A biometrikus azonositok ellenorzese a hagyomanyos hatarellenorzest 

(belfoldi ellenorzes is) csak kiegeszftik, es nem helyettesftik.
A biztonsagi nyereseg a hagyomanyos eljarasoknak es a biometria technikai 
lehetosegeinek kombinaciojabol adodik.

b) A biometrikus adatokkal ellatott uti okmanyok helyszini ellenorzese, az 
okmanyokkal torteno visszaeles gyanuja eseten lerovid^ti az idoigenyes 
rendori/hatarori ellenorzest es az azzal szuksegszeruen osszefuggo szemelyi 
szabadsag-korlatozasat.
Meglevo azonossag eseten a nyilvantartasi rendszerekben/adattarakban a 
korozesi lekerdezeseket es kereseseket eredmenyesebben lehet vegrehajtani.

c) A biometrikus adatokkal ellatott utlevelek tamogatjak a rendori/hatarori 
munkat az okmanyvizsgalat es a szemelyazonos^tas soran.

d) A biometrikus adatok alkalmazasa mellett, elsosorban az okmanyvizsgalat 
hagyomanyos kriteriumait kell figyelembe venni. Az ellenorzes soran elsodleges 
az egyes okmanyelemek ellenorzese (pl. vizjel, kinegram stb.), ezt koveti a
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biometrikus adatok ellenorzese, hogy az elsodleges ellenorzes eredmenyeit 
megerositse, vagy kizarja.

e) Fokozott figyelmet kell forditani a szemelyazonositas vegrehajtasara, mert az 
arckep elektronikus tarolasaval osszesen nem ket, hanem harom „kepet” (az 
adathordozo oldalon rogzftett fenykep, az ellenorizendo szemely maga es az 
elektronikusan tarolt fenykep) kell osszehasonlitani es a kulonbsegeket 
megallapitani. Az ellenorzo tisztviselo szemelyazonosftasi kepesseget 
folyamatos tovabbkepzessel kell novelni.

f) Az, hogy az RFID chipen tarolt biometrikus adatokat nem lehet kifogastalanul 
leolvasni (pl. technikai veszelyforrasok), nem jelenti automatikusan, hogy az 
okmanyt jogtalanul hasznaljak. Ilyen esetekben az ellenorzes ala vont szemely 
azonossagat kulon ellenorizni kell. Ennek soran a szemely azonossagat tovabbi 
okmanyok ellenorzesevel vagy adatbanki (nyilvantartasi) lekerdezessel kell 
megallapitani.

g) Egy nem olvashato RFID chiprol az utlevel tulajdonosat -  amennyiben nem 
ismerheto fel okmanyhamisitas jele -  tajekoztatni kell azzal a felhivassal, hogy 
forduljon a kiallito hatosaghoz.
Ezen kivul a tenyallast a szolgalati helyen dokumentalni kell.

h) Az ellenorzo helyeket ugy kell kiepiteni, hogy egy jogosulatlan szemely 
hozzaferese az RFID chipen tarolt biometrikus adatok leolvasasanak 
idopontjaban ne legyen lehetseges.

i) A biometrikus adatokat tartalmazo utlevelek helyszini osszehasonlftasa a 
szemely biometrikus adataival a hitelesites kereteben nem nyujt vedelmet a 
teljes hamisitasok es az intellektualis kiallitasok ellen.

5) Kitekintes
Az utlevelek magasabb hamisitasbiztonsaganak tekinteteben a biometrikus 
biztonsagi elemek integraciojaval sokat nyerunk, azonban a biztonsagi nyereseg 
masodik dimenzioja csak a nemzetkozi egyuttmukodes kereteben realizalodhat. 
Jelentos lepes ehhez az uj, biometrikusan tamogatott ellenorzesi rendszer, mely 
vilagszerte egyseges standardokon alapszik az okmanyok es a leolvaso- 
keszulekek vonatkozasaban.

A biometria, a belso biztonsag novelesenel csak akkor lesz kulcstechnologia, ha a 
telepftett leolvaso-keszulekek mellett mobil eszkozok is rendelkezesre allnak, 
hogy a melysegi teruletek is lefedettek legyenek.
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5. szamu melleklet

A CEUVIS PROJEKT UJJNYOMAT OLVASO ESZKQZEINEK 
ELOSZTASA MAGYARORSZAGON205

CEUVIS kereteben beszerzett
(2 db Real Scan-D asztali ujjnyomat olvaso es 10 db ARE 3+ mobil (egy ujjas) okmany es

ujjnyomat olvaso)

MEGLEVO
(23 db ASF-510 (4/10 ujjas) asztali ujjnyomat olvaso)

Hataratkelo-
helyek

Meglevo Belepo All *assport savok/Terminal
CEUVIS
eszkozok
elosztasa

Asztali 
eszkoz / 

db.

Szemely-
forgalmi

sav

Busz
sav

TGK
terminal

Busz
terminal

Zahony vasut 1 0 0 0 0 1 db mobil 
eszkoz

Zahony
kozut 7 3 2 1 1 1 db mobil 

eszkoz

Roszke kozut 7 4 2 2 1 1 db mobil 
eszkoz

Kelebia vasut 1 0 0 0 0 1 db mobil 
eszkoz

Mohacs vizi 2 0 0 0 0 1 db mobil 
eszkoz

Artand
kozuti 0 3 2 1 1

2 db asztali 
eszkoz

Hataratkelo-
hely

Meglevo Utlevelkezelo fulke

CEUVIS eszkozok 
elosztasaAsztali 

eszkoz / 
db.

Belepo 
utlevelkezelo 

fulke (db)

Atszallo 
utlevelkezelo 

fulke (db)

Budapest 
Liszt Ferenc 
Nemzetkozi 
Repuloter

5 8 4 5 db mobil eszkoz

205 Forras: Orszagos Rendor-fokapitanysag Rendeszeti Foigazgatosag Hatarrendeszeti Foosztaly
2013. 02. 20.
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6. szamu melleklet 

UJJNYOMAT LEOLVASASI TECHNIKAK206

1. Az alkalmazott fizikai kepveteli elv szerint a leolvasasi technikak tobbfele 
szempontbol osztalyozhatoak. Csoportosithatok optikai, kapacitiv, 
radiofrekvencias, ultrahangos es nyomaserzekeles elven alapulo tipusokba.

Optikai elven mukodo ujjnyomat olvasok:
A feldolgozando kepet optikai rendszerrel egy kepbonto eszkoz feluletere kepzik 
le, amely elektromos jelle alakitja azt. A felhasznalt optikai rendszer alapjan 
tovabbi csoportositas adhato meg: totalreflexios elvu, holografikus, diffrakcios es 
direkt chip-szenzor.

Totalreflexios elvu:
A lekepezendo ujj egy prizma feluleten helyezkedik el, amit a masik oldalan 
vilagitanak meg. Az ellentetes oldalon helyezkedik el a kepbonto eszkoz, aminek 
a felszinere kepzodik le az ujjnyomatrol a prizma altal visszavert kep. 

Holografikus elvu:
A totalreflexios elvhez hasonloan itt is alkalmaznak prizmat, azonban itt az 
ujjat nem a prizma felszinen, hanem egyik oldalan helyezik el. A modszer 
elonye a jo kepminoseg, torzitasmentesseg es a kituno kontraszt, hatranya az 
optikai uthosszak miatti nagyobb meretu olvaso 
DiffrakciOs elvu:
A mukodese a totalreflexios elvu olvasokehoz hasonlo, azonban a diffrakcios 
eszkozokben az olvaso meretenek csokkentese erdekeben nem prizmat 
hasznalnak, hanem specialis feluletu uveglemezt. A lencse feluleti kialakitasa 
elemi prizmak sokasagaval egyenerteku optikai hatast nyujt.
Direkt chip-szenzor:

A szenzor feluletere helyezett ujjat kozvetlenul kepzi le a kepbonto 
eszkoz feluletere. Nem alkalmaz osszetett optikai rendszert, hanem az ujj 
kepe elemi uvegszalakon keresztul kozvetlenul jut a szenzorhoz. A kozvetlen 
kepvetel legfobb elonye a torzitasmentes kep.

Kapacitiv elven mukodo ujjnyomat olvasok:
A szenzor feluletere helyezett ujj eltero kapacitast mutat az ujj feluleten levo 
volgyek es fodorszalak fuggvenyeben. Ezt az eltero kapacitast detektaljak es 
elektromos jelle alakitva tovabbitjak. Ezzel a technologiaval kismeretu es kozepes 
minosegu szenzorok keszithetok. A kapacitiv jellegbol adodoan erzekenyek az 
elektrosztatikus kisulesekre.

Radiofrekvencias elven alapulo ujjnyomat olvasok:
A szenzor kereten keresztul radiofrekvencias jelet juttatnak az ujjra, amely 
adoantennakent visszasugarozza azt a vevoantennakent szolgalo szenzor feluletre. 
A szenzor altal alkotott kep nemcsak az ujj feluletet kepzi le, hanem melysegi 
kepalkotast is szolgaltat. Ennek koszonhetoen a kepalkotas serult, nagyon szaraz 
vagy szennyezett ujjak eseten is sikeres lehet.

206 Arendas - Bachraty - Jeges - Kormoczi - Molnar - Barczikay - Demcu - Csurgay - Szasz - Mate - 
Nehez - Posony - Tizedes - Veresegyhazi: Integralt biometrikus azonosfto rendszerek. Budapesti 
Muszaki es Gazdasagtudomanyi Egyetem, Budapest 2005., - p. 44-51.
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Ultrahangos elven alapulo ujjnyomat olvasok:
A szenzor ultrahangot (frekvenciaja 20 kHz koruli) bocsat a rahelyezett ujjra es a 
visszaverodo hullamokbol kepet alkot. A lekepzes melysegi, tehat a technologia 
jol alkalmazhato szennyezett ujjak eseten. Jo minosegu kepalkotast tesz lehetove.

Nvomaserzekeles elven alapulo ujjnyomat olvasok:
A szenzor felulete alatt erzekeny piezo-elektromos nyomaserzekelo matrix 
talalhato, amely detektalja az ujjfelulet egyenetlensegeit es ezekbol kepet alkot. 
Az igy keszult kep kozepes minosegu viszont a feluleti szennyezodesek nem 
zavarjak a kepalkotast.

2. Az alkalmazott kepvetel (lekepezes) modja szerint megkulonboztethetoek teljes 
ujjnyomat kepet keszito, vonal es rolled szkenner tipusok.
- a teljes kepet keszito szkenner egy idoben mindig az ujj teljes sik feluleterol 

(vagy annak nagyobb reszerol) keszit kepet.
- a vonal szkenner egy idoben mindig az ujj kis reszerol (vonalnyi feluletrol) 

alkot kepet, amelyet a teljes ujj lehuzasa utan elektronika rak ossze teljes 
keppe.

- a rolled szkenner teljes (korbe forgatott) ujjlenyomat kepet keszit, amelyeket 
elsosorban bunugyi nyilvantartasi celokra hasznalnak fel.
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