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1 Summary
The subject of my research was the classification, scaling, and defining user attitudes of personal
identification access control systems based on biometric data. With the help of Hungarian and
international literature, as well as with professional interviews, I identified those critical areas of
biometric access control systems, where the success of the implementation is not trivial, these are the
access control and time and attendance systems of mass-staying buildings. I also outlined the aspects
that decision-makers must take into account from a business-security perspective to manage successful
biometric implementation projects.
I introduced a well adaptable procedure for setting up a stochastic model of an access control system
with Markov chain, and I also described a new method for analyzing it. Based on the results I concluded
that the developed analytical procedure is suitable for quality assurance in the planning phase of the
implementation of biometric access control systems, and the support of business decisions.
The third thesis is the most important part of the dissertation, containing qualitative research based on
my professional experience, the results of which I also used for quantitative research in this section.
First, with a focus group, I surveyed people's knowledge and attitudes about access control systems.
Then, through online questionnaire research, I have proved that the operational uncertainty given by the
device manufacturers, is basically several orders of magnitude lower than people's acceptance
threshold, so it can be ignored in the design process. All elements of the access control process must
be taken into account, and only generate a maximum of 3-5% of false rejection, therefore it is still
useable for that function.

2 A kutatás előzményei
Magyarországon az 1990-es évek végén kezdett a biztonsági szakma megismerkedni a biometrikus
technológiákkal. Az egyik vállalkozás a Guardware Kft. volt, amely a világon elsőként – messze
megelőzve a versenytársakat - fejlesztett élőujj felismeréssel ellátott ujjnyomat azonosító eszközöket. A
másik piaci szereplő a német-magyar tulajdonú Login Autonom Kft., amely külföldön gyártott rendszereket
tervezett a magyar piacon elterjeszteni.

A technológiák között szerepeltek ujjnyomat azonosító,

hangfelismerő, írisz és kézgeometria azonosító rendszerek is. Én a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola
elvégzése után 1998-ban ennél a cégnél ismerkedtem meg a biometrikus megoldásokkal, mint
projekttámogató mérnök.
A kezdetben forgalmazott 5 gyártó mintegy 10 megoldása közül a gyakorlatban mindössze 2 működött –
tudtuk, mert leteszteltük -, az egyik a Crossmatch által felvásárolt Digital Persona, Magyarországról nem
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elérhető számitógépes beléptetést megvalósító ujjnyomat azonosítója, a másik a Recognition Systems
kézgeometria felismerője volt.
A klasszikusan kiemelt biztonságúnak gondolt körülmények között (banki, IT, Telekom szektorok) nem
volt komoly érdeklődés a biometrikus megoldásokra, azonban nagy létszámot foglalkoztató termelő
vállalatok előszeretettel alkalmazták beléptetési és munkaidő nyilvántartási célokra.
Ezeken a tendereken rendszeres volt az a felállás, hogy az egyik ajánlatadó ujjnyomat olvasókkal indult,
mi pedig a kézgeometria azonosítókkal. A tesztjeink alapján pontosan tudtuk, hogy tömegtartózkodású
helyeken (pl. ipari, termelői környezetben) nem fog működni az ujjnyomat olvasó, de ez a döntéshozóknak
nem volt nyilvánvaló. Adatlapok, szállító elmondása alapján, legjobb esetben is kis létszámú tesztek után
döntöttek a bevezetésről. Ennek az lett az eredménye, hogy számos sikertelen rendszerbevezetés
történt, ahol az üzleti döntéshozók csalódtak a biometriában, függetlenül attól, hogy csak a kiválasztott
eszköz volt alkalmatlan az adott körülmények között.
A 2000-es évek elején kezdtem el együtt dolgozni és gondolkodni Prof. Dr. Kovács Tiborral, jelenlegi
témavezetőmmel, hogyan lehetne a biometrikus rendszerek káoszában rendet vágni és megfelelő, hiteles
tájékoztatást adni a biztonsági szakembereknek, hogy melyik technológia és eszköz mire alkalmazható
a gyakorlatban. Ennek eredményeképpen jött létre 2011-ben az Óbudai Egyetem kereteiben az Applied
Biometrics Institute, röviden ABI, amely felvállalta ezt a tevékenységet.
A közel 20 éves tapasztalat és 8 éves tudományos kutatás során sikerült létrehozni egy olyan metodikát,
ami egyértelműen eldönthetővé teszi egy biometrikus rendszerről, hogy sikerrel bevezethető-e az adott
alkalmazásban, figyelembe véve a biztonsági, üzleti igényeket, valamint az ott dolgozó, szolgálatot tevő
emberek hozzáállását.

3 Célkitűzések
Kutatásom célja, hogy a tömegtartózkodású területeken olyan elemzési és alkalmazási
követelményrendszert alkossak, melynek felhasználásával biztosítható a sikeres rendszerbevezetés és
üzemeltetés. A terület tudományos jelentősége, hogy hiteles személyazonosítás egyre nagyobb
jelentőséggel bír, azonban az alkalmazhatósági aspektusok területe kevéssé kidolgozott, sem a
megrendelők, sem a biztonsági szakemberek számára nem áll rendelkezésre olyan, a gyakorlatban is
hasznosítható eszköztár, melynek felhasználásával mérhető és előre jelezhető módon értékelhető a
különböző biometrikus megoldások. Célkitűzésemet a vonatkozó iparági szabványok és best practice, azaz széles körű tapasztalaton alapuló, számos szervezetnél, vállalatnál is sikeresen bevált jó gyakorlat
- felhasználásával és továbbfejlesztésével, valamint az évek során elvégzett rengeteg teszt eredménye
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alapján kívánom elérni. A biztonsági rendszerek egyik elsődleges tulajdonsága, hogy milyen mértékben
képes kizárni hibásan elfogadott jogosulatlan személyeket. Kutatásom fókusza azonban egy másik,
kevésbé fontosnak tartott tulajdonság, nevezetesen a hibásan elutasított jogosult felhasználó
problémája. A tömegtartózkodású objektumoknál a gyakorlatban mindig ez a kérdés kerül
előtérbe, hiszen lehet bármilyen biztonságos egy rendszer, ha a felhasználók üzemszerűen nem
tudják használni.
A kutatási területek kiválasztásánál azokra a részfeladatokra koncentrálok, melyek világszerte
kidolgozatlan és megoldatlan problémaként jelentkeznek.
Stratégiai célként határoztam meg feltérképezni a tömegtartózkodású munkahelyek biztonsági
beléptetésének sajátosságait, valamint feltárni az ott dolgozók biometrikus beléptetéshez kapcsolódó
szubjektív tényezőit.
Kihangsúlyozott figyelmet fordítottam és pontos, matematikai leírását adtam meg az egyik legnagyobb
problémára, a dolgozók és felhasználók sorbanállására és várható várakozási idejére, mely alapján
tervezhető és értékelhető bármilyen beléptető rendszer.
A forráskutatás alatt szembesültem azzal a problémával, hogy a beléptető rendszerekkel és ezen belül a
biometrikus azonosítókkal milyen kevés szakirodalom foglalkozik magyarul, de még a nemzetközi
szakmában elsődlegesen elfogadott kommunikációs nyelven, angolul is meglehetősen kevés a forrás. A
munka alatt fontos mellékcéllommá vált, hogy olyan értekezést hozzak létre, amely a lehető legjobban
feldolgozza a témámhoz kapcsolódó releváns hazai és nemzetközi szakirodalmat, megfelelő alapot
kínálva a további elemzésekhez, vizsgálatokhoz és tudományos kutatásokhoz.
Végül pedig személyes motivációm az volt, hogy a szakmai tapasztalatom és kutatásaim alapján olyan
metodikát dolgozzak ki, melynek alkalmazása kiküszöböli a jövőbeni sikertelen biometrikus adatokon
alapuló beléptető rendszer bevezetésének előfordulási lehetőségét.
Az értekezésemet és a hipotéziseket úgy építettem fel, ahogy azok logikailag a probléma felmerülés
sorrendjében jelentkeznek. Először a felmerült biztonsági-üzleti problémákat ismertetem, majd ezek
alapján alkotom meg az igazolni kívánt hipotéziseket.
C1. Melyek azok az alkalmazási területek, ahol tipikusan problémás a biometrikus beléptetés
használata?
A biometrikus azonosítás a legkülönbözőbb területeken került alkalmazásra és folyamatosan újabb és
újabb területekre tör be. Az egyes technológiák, valamint eszközök nem alkalmasak arra, hogy mindenhol
azokat vegyék igénybe. A biztonságtudományi doktori iskolában már kidolgozásra került néhány
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szempontrendszer, elsősorban rendészeti alkalmazásokon belül. Ezeket, a nemzetközi szakirodalmat és
a saját tapasztalataimat felhasználva létrehozható a teljes szempontrendszer, melynek célja, hogy az
üzleti-biztonsági körülményeket ismerve megválaszolja azt a kérdést, hogy mely berendezések
alkalmazása vetődhet fel egyáltalán egy projekt kapcsán.
A kiindulási pont az volt, hogy az általam elemzett területeken nem, vagy csak egyes részterületeken
belül folyt olyan kutatás Magyarországon, melyre támaszkodhattam. Feltételeztem, hogy az általános
ajánlásokon túl nincs konkrét követelményrendszere használati szempontból a biometrikus
alkalmazásoknak. Feltételeztem továbbá, hogy az egyes alkalmazásoknak jól körülírható tulajdonságai
vannak, melyek meghatározásával a kritikus alkalmazások egyértelműen azonosíthatók. Az
alkalmazások fejlődésével és terjedésével egyes területek összemosódhatnak vagy újak jöhetnek létre.
A most problémásként azonosított alkalmazásoknál használt modell és számítási eljárások bárhol máshol
felhasználhatók.
C2. Milyen matematikai modellel írható le az beléptetési folyamat?
A beléptető rendszerek méretezése jellemzően a menekülési útvonalakra vonatkozó életvédelmi
szempontok szerint történik, azonban a tömegtartózkodású helyeken ezen túlmutató biztonsági és üzleti
igények merülnek fel. Az egyik elsődleges kérdés, hogy a felhasználók mennyit fognak várakozni az
áthaladáskor. A biometrikus rendszerek működése valószínűségi változókkal jellemezhető, amely
jelentősen képes negatívan befolyásolni az áthaladási folyamatot. Feltételeztem, hogy megalkotható a
biometrikus beléptető rendszerek folyamatmodellje, valamint pontos számítási eljárások adhatók meg a
tervezéshez, amellyel biztosítható a bevezetési projekt sikeressége a felhasználói elfogadottság oldaláról
is.
C3. Mit fogadnak el az emberek még „jónak”, ha nem működik tökéletesen a beléptető rendszer?
A hibás elutasítási arányra a gyártók jellemzően 0,01% algoritmikus értéket adnak meg, ami azt jelenti,
hogy a sikeresen prezentált biometrikus minta után ennyi esetben utasítja el a jogosult felhasználót a
berendezés. Ennek az értéknek a statisztikai értékelhetőségéhez mintegy 3000 mérést kell elvégezni
mérési pontonként, ami nem, vagy csak nagyon komoly erőforrások igénybevételével oldható meg. A
valóságban mért hibás elutasítási arány legalább egy, de inkább két nagyságrenddel magasabb (1–50%)
és az emberek ebben a tartományban határozzák meg egy rendszer használhatóságát. Feltételeztem,
hogy kvalitatív és kvantitatív kutatási módszerekkel meghatározhatók az emberek általános elfogadási
küszöbe, amely eredmények alapján a biometrikus rendszerekről egyértelműen eldönthető, hogy
megfelelnek-e az elvárásoknak.
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A téma kutatásának hipotézisei
1. Megalkotható a biometrikus alkalmazások osztályozási rendszere, ahol az azonosítási
módszerek az alkalmazásnak megfelelő szempontok szerint értékelhetők.
2. Matematikai modellel leírható és hatékonyan vizsgálható a tömegtartózkodású helyek
beléptetési folyamatmodellje.
3. Biometrikus alkalmazásoknál meghatározható a felhasználók elfogadási intervalluma a
téves elutasításokkal szemben, és ez alapján a biometrikus beléptető rendszerek
értékelhetők.

4 Vizsgálati módszerek
Kutatási témámat eredetileg tisztán műszaki és biztonságtudományi megközelítéssel szerettem volna
feldolgozni. Azonban minél mélyebben ástam bele a témába magam, annál több tudományterület került
a látómezőmbe, mint az informatikatudomány, közgazdaságtudomány, később a társadalomtudományok,
a pszichológia és szociológia is. Az elemzések elvégzéséhez komolyan el kellett mélyülnöm a
matematikában, pontosabban a statisztikában és döntéselméletben, végül a hálózatok tudományában.
Kutatási témám interdiszciplináris jellege miatt nehéz volt valamennyi tudományág vonatkozó
szakirodalmát

a

szükséges

mélységig

megismerni,

annak

érdekében,

hogy

értékelhető

következtetéseket tudjak levonni.
A kutatásaim során mindig elsődleges szempont volt az eredmények gyakorlati alkalmazhatóságának
figyelembevétele. Ez sokszor nehézséget okozott a hatályos jogi normák és az elméleti megfontolások
inerciarendszerében.
Az eredeti problémafelvetés gyakorlati tapasztalatok alapján született meg, ez a teljes kutatást
végigkövette. Alkalmaztam tartalomelemzést, folytattam szakértői mélyinterjúkat, a következtetések
megfogalmazásakor az induktív és deduktív eljárást egyaránt felhasználtam. Kutatásom során kiemelt
figyelmet fordítottam gyakorlati tapasztalatok összegyűjtésére és elemzésére. A tapasztalataimat
tájékoztatási céllal írtam le, nem használtam fel tudományos következtetésekre. A kvalitatív kutatás során
számos interjút készítettem a téma elismert szakembereivel és a szakma érintettjeivel. Számos magyar
és nemzetközi konferencián vettem részt, ahol a téma szakértőivel mélységében egyeztettem.
A kvantitatív kutatásaim eredményeit a statisztika eszköztárát felhasználva elemeztem, így azonosítva
az ok-okozati összefüggéseket.
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Az értekezés kidolgozásakor figyelembe vettem a hatályos jogi szabályozást, amely folyamatosan
változik: egyrészt a személyes adatok védelmével foglalkozó rendeleteket és törvényeket, másrészt a
migráció és a terrorhelyzet okozta jogszabályváltozásokat.
Az egyes személyazonosítási eljárások analízisénél mind matematikai, mind összehasonlítási módszert
alkalmaztam.
Kutatásom során figyelembe vettem a tudományosság alapvető feltételeit, mint az általánosíthatóságot,
a megbízhatóságot és az érvényességet.
Mindig ismert volt a számomra, hogy a biometrikus azonosítás témája rendkívül szerteágazó, de valódi
terjedelme akkor látszódott igazán, amikor szisztematikusan elkezdtem feldolgozni a szakirodalmat,
melynek eredményeképp később szűkítenem kellett az érintett területeket. A biometrikus megoldások
rendészeti és jogi vonatkozásait kiválóan tárgyalja dr. Balla József értekezése és tanulmányai, elsősorban
ezeket a forrásokat dolgoztam fel. Továbbá felhasználtam dr. Fialka György és dr. Földesi Krisztina PhDértekezéseit is, számos helyen hivatkoztam az eredményeikre, ezeket részletesen feltüntettem az
értekezésemben.
A kutatásaimat 2019. január 31-én lezártam, majd a bírálatok alapján 2019. május 31-i dátummal
aktualizáltam.

5 Új tudományos eredmények
1.

A gyakorlatban kiépített biometrikus beléptető rendszerek elemzése alapján elsőként
alkottam meg a biometrikus alkalmazások osztályozási rendszerét és kimutattam,
melyek a kritikus alkalmazások.

2.

A beléptetés folyamatának megismerésével és elemző modelljének felállításával
megalkottam

a

biometrikus

beléptetés

sorbanállási

modell

hatékony

elemezhetőségének eszközét.
3.

Kvalitatív és kvantitatív kutatással bebizonyítottam, hogy létezik az elfogadási intervallum,
amely alapján a biometrikus beléptető rendszerek minősíthetők.

6 Az eredmények hasznosítási lehetősége
20 éve foglalkozom biometrikus beléptetőrendszerekkel és azzal a problémával, hogyan lehet egy üzleti,
biztonsági döntéshozót a tender előtt vagy a tender során döntési helyzetbe hozni. A biometrikus gyártók
által az adatlapra leírt tulajdonságai az eszközöknek – elsősorban a téves elutasítási arány – egy teljesen
felesleges információ, ami a valós működésre még csak indikációt sem ad. A kutatásaim során elkészült
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elemzések, amelyeket jelen dolgozatomban a 3 tézisben fogalmaztam meg választ ad, hogy mely
alkalmazásoknál és milyen típusú elemzéseket elvégezni ahhoz, hogy a kivitelezés előtt el lehessen
dönteni, hogy az adott rendszer alkalmas-e a célt kielégíteni.
A felhasználók attitűdjének kutatásával és elfogadási intervalluma létezésének bebizonyításával egzakt
módszert adok bármely tömegtartózkodású hely biometrikus beléptetésének az ott megjelenő
felhasználók elfogadási szintjének megfelelő rendszert választani.
További kutatásaimban tervezem szociometriai modellekkel a felhasználók között azonosítani a
véleményvezéreket, ezután pedig a teljes populáció befolyásolására keresek módszereket, amellyel a
bevezetés és betanulási idők lerövidíthetők, az attitűd és felhasználói hozzáállás pedig javítható.
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