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1 Summary 

The aim of the present thesis is to analyse the identification methods employed by police 

authorities, their development and possibilities, the tasks of up-to-date human and technical 

resources management, and effect of the operation of the above mentioned elements on public 

safety. According to my findings the currently applied identification methods based on 

morphological – anatomical features seem to be vulnerable, their result can be considered 

insecure. This is the reason why I worked out the selection system of the new, technically 

supported police identification.  

As for the practical order of the identification, it is primarily realised based on anatomical 

features. Apart from the personal knowledge, external circumstances, weather, part of the day, 

the disturbance of the environmental redundancy and the time factor, it is the acting policeman 

that can be considered to be the most problematic element in the course of identification checks 

with the highest failure rate. With the help of biometric identification methods the subjectivity 

can be significantly decreased. However, the physiological parameters are limited to 

morphological aspects in the course of police work and criminal matters since they are essential 

to ensure the identification requirements. Based on my own method-specific criteria I defined 

the scope of biometric techniques that can be included in police work. Based on these criteria 

the reliable evaluation of biometric identification methods used in police work can be 

performed now and in the future as well. 

Regarding biometric identification systems, techniques based on personal physiological 

features can be regarded the most reliable methods, for instance iris scan, blood vessel 

examination, hand geometry. From the point of view of the maximal application security, 

complex systems can be regarded as more secure methods, where several biometric 

identification methods are combined.  

I worked out a training and retraining plan for the police staff concerning the issues of 

biometric identification. 
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2 A kutatás előzményei 

Az Európai Unió (továbbiakban: EU) 28 tagállamának polgárai számára kiemelt jelentőségű 

kérdés a biztonságos élet privilégiuma. A tagországok belső biztonságának tekintetében, a 

közös határokon történő szabad mozgás lehetősége nagyobb biztonsági kockázatot jelent, amely 

az alapfunkciók mellett más jellegű és egyértelműen többletfeladatokat generál az adott 

nemzetek rendvédelmi, rendészeti szervei tekintetében.  

Valós és rendészeti szempontból nagyjelentőségű feladat, probléma a migráció kezelése, 

azonban ugyanolyan jelentőséggel bír a belső határokon szabadon mozgó, szervezett bűnözői 

struktúrák által megvalósított bűnügyi fenyegetettség is. A határok nyitottsága nem csak az árúk 

és szolgáltatások szabad áramlásának biztosított lehetőséget, de a kriminális cselekményeknek, 

a bűnözésnek és a bűnözőknek egyaránt. Ide tartozik a terrorfenyegetettség, a szervezett 

bűnözés, az escorthálózatok, nyilvános házak, az időskorúak megkárosítására specializálódott 

nemzetközi bűnszervezetek, de az egyszerű „utazó bűnözés” is. 

A térség biztonságának, mind a magyar közbiztonságnak, mind a schengeni régió 

belbiztonságának megteremtésében elsődleges fontosságú tevékenység a rendőrség 

személyazonosítási technikája. A biztonság garanciája a személyek szabad mozgásának 

tiszteletben tartása mellett, az egyének megbízható hatósági azonosíthatósága.  

A rendészeti-rendőri intézkedésbiztonság, -hatékonyság és szűkebben a rendőri 

személyazonosítás problematikáján belül alapprobléma a szubjektum intézkedésgyengítő 

kérdése. A jelenleg regnáló intézkedéstaktika elsődlegesen az anatómiai-morfológiai 

azonosítást alkalmazza. Munkámban e metodikának elemzésével bizonyítottam annak 

szubjektív, ebből adódóan pedig sérülékeny voltát, és vázoltam fel a biometrikus eszközök 

intézkedésbiztonságot garantáló alternatíváját. Külön foglalkoztam annak technikai 

támogatottság menedzsment területére vonatkozó megállapításaival.  

A biometria rendészeti célú felhasználásakor azonban más, speciális szempontoknak is 

érvényesülniük szükséges. Véleményem szerint elsődleges fontosságú a kiforrott, megbízható 

módszerspecifikáció, ám ugyanolyan súllyal kell figyelembe vennünk az eszköz szempontú 

súlyozást is a rendőrségi alkalmazhatóság tekintetében. Ennek érdekében állítottam fel egy 

különálló módszer- és eszköz-specifikus szempontrendszert. Ennek elemei a következők voltak: 

1. Univerzális/2.Helyszín-független/3.Időjárási és megvilágítás-független/4.Az ellenőrzés 

helyszínén elvégezhető: az ellenőrzés folyamatába illeszthetően 
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alkalmazható/5.Körülményes eltulajdoníthatóság/6.Érintésmentes módszer/7.Nem 

növeli meg az alapintézkedés idejét/8.Azonnali eredményt 

produkál/9.Mobil/10.Autonóm/11.Céleszköz/12.Stabil működésű extrém körülmények 

között is/13.Felhasználóbarát/14.A tápellátása olyan, hogy minimum egy szolgálati 

időtartamra biztosítja a megbízható működést. 

Ezen elemek kontraindukált hatását elemezve vonható le következtetés az egyes biometrikus 

eljárások napi rendőri gyakorlatba történő alkalmazásának lehetőségének vonatkozásában. 

Ugyanakkor bármilyen rendvédelmi, rendészeti működés-optimalizáció, eszköz-innováció 

csakis a vonatkozó jogszabályi keretrendszer megfelelő alakításával, a terület teljes jogi 

hátterének megalkotásával lehetséges. Ahhoz pedig első lépés a társadalmi igény, a társadalmi 

elfogadottság megteremtése. Elsődleges cél a biometrikus technikák elfogadottságának, 

támogatottságának, a társadalomban élő speciális korporális gátak feltárása. Egyben vizsgálat 

tárgyát kell képeznie annak is, melyek azok az okok, amelyek miatt esetleges elutasítással 

fordulnak a biometrikus technológiák felé, és melyek azok a rendszerek, amelyek társadalmi 

elfogadottsága már most is megfelelő? 

A biometrikus azonosítók alkalmazásával hitelt érdemlő módon nyílik lehetőség a hivatalos 

szervek számára a személyazonosításra, amelyből e formában a szubjektivitásban rejlő 

hibalehetőség is kiiktatható, ez idáig mégsem vált elsődlegessé a rendészeti, rendvédelmi 

munkában 

 

3 Célkitűzések 

Elsődleges célként határoztam meg annak bemutatását, hogy a rendőri eljárásokban 

alkalmazott biometrikus személyazonosítás gyakorlata ok-okozati összefüggésben áll a 

közbiztonság erősödésével és végső soron a schengeni térség belbiztonságával. 

Kiemelt figyelmet fordítottam a szabadság, biztonság, jog térségét szem előtt tartó nemzetközi 

szintű bűnüldözési célú információcsere jogszabályi keretrendszerére. Ennek kapcsán 

fókuszáltam arra, hogy a büntetőügyekben folytatott rendőri és igazságügyi együttműködés 

szerves része eredményeként létrejött adatbázisokban milyen céllal és milyen eredményességgel 

jelennek meg a biometrikus adatok. [mint például Europol Információs Rendszer (EIS), 

Schengeni Információs Rendszer (SIS), Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer 

(ECRIS), Vízum Információs Rendszer (VIS), Váminformációs Rendszer (VIR), Eurodac,. 
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Kulcskérdés volt számomra annak elemzése és értékelése, hogy a belső, rendőri szabályzókban, 

rezsimintézkedésekben milyen változások történtek a személyazonosítás metodikájában, a 

helyszíni nyomrögzítés esetén fellelt biometrikus adatok kezelésében, illetve egyéb rendőri 

eljárásokba hogyan épülnek be a biometrikus azonosítók. 

Speciális célként fogalmaztam meg annak vizsgálatát, hogy a rendőrségi igazoltatások során 

elsődlegesen alkalmazott morfológiai és anatómiai jegyek alapján történő személyazonosításba 

hogyan, milyen mértékben vonják be a lehetőségként meglévő biometrikus azonosítási 

technikákat. Ennek milyen mértékű szubjektív tényezőket kizáró, biztonságnövelő hatása van. 

Rendszerspecifikált célom volt annak kiemelt vizsgálata, hogy a rendészeti célú igazoltatások 

jogszerű, szakszerű, hatékony foganatosításához milyen biometrikus eszközök alkalmazhatók 

legeredményesebben annak figyelembevételével, hogy rövid idő alatt, különböző körülményeket 

adó helyszíneken biztosított legyen a megbízható, gyors személyazonosítás. 

Személyes célom volt szakterületi tapasztalataim és ismereteim rendszerezett, 

gyakorlatorientált átadása, amelyeket munkám során illetve speciális projektekben való 

részvételem során szereztem.  

A szakterületi forrásszegénység alapján célul tűztem ki, hogy olyan tudományos munka kerüljön 

ki kezem alól, amely megfelelő alapot ad a terület további vizsgálatára, elemzésére és 

tudományos igényű, gyakorlatorientált kutatására. 

Mindezek alapján, több szempont szerint vizsgált kutatási hipotéziseim a következők: 

 

4 Vizsgálati módszerek 

Kutatási témám interdiszciplináris jellege folytán egyfajta globális nézőpontot alkalmaztam, 

mely a számos érintett tudományterület eredményeit figyelembe véve, vonatkozásukban is 

elfogadható, értékelhető megállapításokat eredményez. Elengedhetetlen volt a 

természettudományokon belül a műszaki tudomány, az informatikatudomány, a 

biológiatudomány, de a társadalomtudományokon belül a szociológia, illetve 

pszichológiatudomány szabályait, elveit, kutatási eredményeit figyelembe véve folytatni 

munkámat. 

Kutatómunkám során elsődleges szempontként alkalmaztam a téma széleskörű vizsgálata 

alapján, az eredmények gyakorlati adaptálhatóságát. A munka elméleti megalapozottságára 
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nagy hangsúlyt fektettem, melyben a felsőbbrendű jogszabályi keretrendszertől indulva (EU 

direktívák), a regnáló normák (nemzeti szintű jogszabályok), törvények, rendőri 

protokollszabályok (szervezeti intézkedések) szintjéig lebontva folytattam kutatást.  A 

dokumentumelemzést követően kiemelt figyelemmel voltam az elfogadott elmélet és a 

megvalósított gyakorlat összevetésére. 

A forrásanyagok feldolgozására az analízis és szintézis módszereit alkalmaztam. Mivel azonban 

számos esetben indultam ki magából a gyakorlatból, az általános következtetések 

megfogalmazásában az indukciót éppúgy felhasználtam, mint a dedukciót. 

A lefolytatott kutatásaimban a kvantitatív paradigma alapelvét alkalmaztam, mely szerint a 

társadalomtudományos kutatások eredményei – hasonlóan a természettudományokhoz – 

számszerűsítettek, és kemény adatokban jelennek meg. Ebből következően egyértelmű 

statisztikai kapcsolatok felállítása alapján fogalmazhatóak meg az ok-okozati összefüggések. 

Ezekből a társadalomra vonatkozó általános törvényszerűségeket lehet megállapítani és így az 

emberi viselkedés is – ugyanúgy, mint a természeti jelenségek – előre megjósolhatók. 

 

Az egyes személyazonosítási eljárások analízisénél matematikai módszereket, és az 

összehasonlítás módszerét is alkalmaztam. 

Munkámban elsődleges szempont volt a tudományos kutatások eredményeinek három fő 

kritériuma: az általánosíthatóság, a megbízhatóság és az érvényesség. 

Nagy hangsúlyt fektettem a gyakorlati tapasztalatok összegyűjtésére, ezekből levont 

következtetésekre és az egyértelműen hasznosítható javaslatok megfogalmazására. Mindezt 

azért is preferáltam különösen, mivel célom nem egy rendszerező, összefoglaló mű, egy 

tudásszumma megalkotása volt, hanem egy ok-okozati összefüggéseket felmutató, az elméletre 

épülő, de a gyakorlatban is hasznosítható mű elkészítése. Mindezek érdekében folyamatos 

konzultációt folytattam a téma szakembereivel, de saját szakmai tapasztalataimat is 

diffundáltam a dolgozatba. 

Az értekezés a biztonság kérdéskörével foglalkozik, a biometrikus adatok alapján 

végrehajtandó személyazonosítás oldaláról. A terület egyes részeit Uniós joganyagok, és 

nemzeti jogszabályok egyaránt szabályozzák, így ezen kötelező érvényű, alkalmazandó 

eljárásokat alapelemként kezeltem.  
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A téma rendkívül összetett és szerteágazó volta miatt vizsgálatom több területét nem érintette 

pl. a biometrikus azonosítás technikai, informatikai paraméterei, háttértámogatása, egyéb 

műszaki rendszerelemek. 

 

5 Új tudományos eredmények 

1 A rendőri személyazonosítás anatómiai-morfológiai jegyek alapján történő 

lefolytatásában biztonsági rést eredményez a kizárólag az intézkedő rendőr személyes 

kompetenciáira épülő jelleg, melybe feltétlenül szükséges egy megbízhatóságot 

garantáló, intézkedést támogató eljárás bevonása. [2;3;4;8;10;11] 

1. hipotézisem vonatkozásában igazoltam, hogy elsődleges hibaforrás a szubjektív 

befolyásoló tényezők között az ellenőrzést végző részéről érhető tetten.  

Megállapítottam, hogy ezen negatív befolyásoló tényezők oktatással, 

szolgálatszervezéssel, monitoring, kontrolling tevékenységgel csökkenthetők ugyan, de 

teljes mértékben nem zárhatók ki.  

2 Olyan módszer-, és eszköz-specifikus szempontrendszer felállítása, amely alapján a 

biometrikus azonosító eljárások rendészeti célú alkalmazásának értékelése most és a 

jövőben elvégezhető. [3;4;7;8] 

Az optimálisan alkalmazható biometrikus azonosítási módszerek kiválasztására 

szolgáló feladatorientált szempontrendszer kidolgozásában a rendőri munka hektikus 

külső körülményei, szigorú törvényi szabályozottsága alapján határoztam meg az 

alapelveket, alapelemeket. 

3 A rendőri munka megbízhatóbbá, objektívebbé tételében a biometrikus azonosítási 

eljárások közül elsődlegesen az írisz-azonosítás, illetve a kézgeometria, tenyér-ér- és ujj-

, érhálózat-azonosítás jelenthetik a legeredményesebb megoldást, ennek alkalmazására 

szempontrendszer adható meg, amely alapján a biztonság maximálása érhető el a 

komplex rendszerekkel. [3;4;7;8] 

2. hipotézisem igazolására kidolgoztam az optimálisan alkalmazható biometrikus 

azonosítási módszerek kiválasztására szolgáló feladatorientált szempontrendszert. 

Kutatásaim, illetve az általam kidolgozott szempontrendszer alapján 2. hipotézisem nem 

nyert igazolást, mivel a biometrikus azonosító rendszerek közül elsődlegesen az írisz-

azonosítás, illetve a kézgeometria, tenyér-ér- és ujj-, érhálózat-azonosítás integrálható 



9 

 

a rendőri munkába. Az arcfelismerésen alapuló személyazonosítás humán erőforrással 

vezetett típusát tartom az ellenőrzési folyamatba illeszthetőnek. 

Külön vizsgálatot folytattam az integrált, kombinált rendszerek alkalmazása 

tekintetében, ahol igazoltam, hogy velük a biztonsági garancia maximálása érhető el. 

Megállapításom szerint a rendőri személyazonosításba bevonható integrált biometrikus 

személyazonosító rendszerek az arc+írisz-, ujjnyomat+írisz-, arc+kézgeometria-

(érintésköteles), arc+kézgeometria-(érintés nélküli), arc+érhálózat-, írisz+érhálózat-, 

amelyet valamennyi ellenőrzési cél esetében és ellenőrzési körülmény között 

alkalmazhatónak tartok. 

 

4 A biometrikus technikák hatékony alkalmazása érdekében a közösségi jog, illetve a 

nemzeti jogszabályok harmonizációja, a bűnügyi együttműködés terén pedig a konkrét 

jogszabályi megfogalmazás, felhatalmazás szükséges, melyben azonban nem elégséges a 

pusztán keretszabályok általi orientáció, iránymutatás, mivel ezt befolyásolja a nemzeti 

szinteken található jogfelfogásbeli sokszínűség. [1;2;5;6;11;12] 

Bizonyítottam, hogy ebben a folyamatban a már meglévő, és jól működő adatbázisok pl. 

ECRIS, SIS felhasználási céljának bővítésével, adatkezelési racionalizációval a most 

rendelkezésre álló adatbázisok tartalmazta alapadatok szélesebb körű felhasználási 

jogosultságával is hatékonyabb rendőri munka valósítható meg. 4. hipotézisem 

vonatkozásában jogszabályi javaslattervezetet dolgoztam ki a magasabb szintű 

jogszabályoktól a rendőri rezsimintézkedésekig bezárólag. 

 

6 Az eredmények hasznosítási lehetősége 

Doktori értekezésem elkészítése során azt a célt jelöltem meg, amely a gyakorlati 

hasznosíthatóságot szolgálja. Elsődleges fontosságúnak tartom a technikai eszközfejlesztést, 

amellyel a rendőri intézkedések, igazoltatások biztonsági szintje emelhető. 

1. A biometria kialakulásának történeti áttekintése, az alkalmazásorientált nemzetközi 

kitekintés, a levont következtetések és elemzések alkalmassá teszik a disszertáció 

oktatásban történő felhasználását, és a gyakorlatban tevékenykedők szakmai 

ismereteinek bővítését is. Ugyanakkor a terület civil érintettjei, illetőleg a rendőri 

igazoltatások, intézkedések civileket érintő jellege folytán társadalmi tájékoztatás 
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alapjául is szolgálhat. Ebben a lakosság felé történő kommunikáció alapelemeként a 

biztonsághoz fűződő aktív szemlélet fontosságát kell hangsúlyozni. Elengedhetetlen 

tudatosítani annak szükségességét, hogy a nagyobb biztonság érdekében elkerülhetetlen 

néhány alapjogunkról történő önkéntes lemondás és az ehhez korreláló 

eszközinnovációs fejlesztések megvalósítása is. Tehát pl. születéskori íriszminta 

levétellel a személyi biztonság szintje ugyanúgy növekszik, mint a rendőri munka 

eredményessége az esetleges azonosítási kényszer esetén. 

2. A rendőri igazoltatások foganatosításában kiemeltem az aktív eszközalkalmazás 

biztonságnövelő hatását. Ezen elv alapjául szolgálhat egy hatékonyabb, szubjektív 

elemektől mentes hatósági, ellenőrzési koncepció kialakításának. Az eddigi reaktív 

rendőri ellenőrzési metódust a preventív jellegű, de aktív szemléletnek kell felváltania, 

amely mind az élőerő protokolljainak, mind az alkalmazott biometriai eszközrendszer 

változásához is hozzájárul. Ugyanakkor értekezésem a rendőrségi jogszabályi környezet 

és az egyes rendőri szakterületek normakontrolljai tekintetében is változást generálhat. 

3. Az általam hatósági személyazonosítás céljára kidolgozott, eszköz- és 

módszerspecifikus szempontrendszer, a biometrikus eszközök feladatorientált 

alkalmazására, átstrukturálhatja a rendőri személyazonosítás metodikáját. A 

eszközinnováció szükséges továbbgondolásával pedig nem kizárólag a közterületi 

jelenléttel összefüggésben válhat hatékonyan, nagy megbízhatósággal alkalmazhatóvá 

az íriszminta-, kézgeometria-, érhálózat-, arc azonosítás, hanem az egyéb, civileket 

érintő rendőri intézkedések esetében is.  

 

Megállapításaim alapján a biometria bővebb tudományterületének rendőri oktatásba 

történő integrálása szükséges. A tiszthelyettesi és a tiszti állomány részére is 

megalkotott, biometriát feldolgozó oktatási tematika blended learning alapú. 

Támogatja a kollektív tanulást és mindenekelőtt az elmélet implementációjára törekszik. 

Ezzel nagy hatékonyságú, rendőrszakmai, aktív beavatkozó eszközt biztosíthatunk a 

szolgálatellátó rendőri állomány számára. A szakterületi specifikációkat figyelembe 

vevő, általam kidolgozott tananyagszerkezet integrálható a rendőri szakképzés alap és 

emeltszintű képzéseibe egyaránt. A biometrikus eszköz alkalmazása biztonságnövelő 

hatással bír az összes rendőri szakterület tekintetében, akár bűnügyi, akár közlekedési, 

közrendvédelmi feladatokat veszünk figyelembe. Az oktatási tematika az értekezés 

mellékletében található. 
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BÍRÓ Gy.: A közbiztonság és közlekedésbiztonság egyes kérdései, különös tekintettel a baleset-
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(2014. december 10.) 

RETTER Gy.: Fuzzy, neurális, genetikus, kaotikus rendszerek, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2. 

kiadás, 2006 ISBN 963 05 8353 4   

http://project.mit.bme.hu/mi_almanach/  

(2016. november 8.) 

MADAI P. - SZIGETVÁRI Á.: Bevezető az arcfelismerés témájához  

http://www2.mit.bme.hu/services/vimm3241/tanul/beadott/regi/SzigetvariMadai/main.

html    

(2012. április 4.) 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo/elfogott-migransok-szama-lekerdezes
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo/elfogott-migransok-szama-lekerdezes
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink
http://bbterkep.police.hu/mapdisplay/elobu.html
http://www.pecshor.hu/periodika/XII/birogy.pdf
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zjb002.html
http://www.doksi.hu/get.php?lid=12484&order=DisplayPreview
http://www.pecshor.hu/periodika/XIII/kovacsti.pdf
http://www2.mit.bme.hu/services/vimm3241/tanul/beadott/regi/SzigetvariMadai/main.htm
http://project.mit.bme.hu/mi_almanach/
http://www2.mit.bme.hu/services/vimm3241/tanul/beadott/regi/SzigetvariMadai/main.html
http://www2.mit.bme.hu/services/vimm3241/tanul/beadott/regi/SzigetvariMadai/main.html


18 

 

Térfigyelő kamerák és arcfelismerő technológia  

http://richpoi.com/cikkek/infotech/terfigyelo-kamerak-es-arcfelismero-

technologia.html  

(2014. július 7.) 

Menyibe kerül igazából a Google-szemüveg?  
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Íriszazonosítás   

http://www.securinfo.hu/termekek/biometria/738-iriszazonositas.html  
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Újabb sofőrverés gyerekelütés után  

http://www.szon.hu/218jabb-soforveres-gyerekel252tes-utan-sajohidvegen/news-

20080501-08022533  
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Az „olaszliszkai szindróma” után sorozatosan fordultak elő hasonló esetek  

http://www.szon.hu/218jabb-soforveres-gyerekel252tes-utan-sajohidvegen/news-

20080501-08022533 
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Az ember osztályozása morfológiai jegyek alapján  

http://enfo.agt.bme.hu/drupal/keptar/5524  

(2016. december 1.) 

BUNYITAI Á.: A ma és a holnap beléptető rendszereinek automatikus személyazonosító 

eljárásai biztonságtechnikai szempontból, Hadmérnök VI. évfolyam 1. szám, 24-25. oldalak 

http://hadmernok.hu/2011_1_bunyitai.pdf  

(2014. október 20.) 

Balla József: Biometrikus adatok a személyazonosításban  
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(2014. október 20.) 

Valószínűségszámítás és statisztika  
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