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Tudományos probléma 

 

A külföldre utazás korlátozásával is foglalkozó útlevélrendészet eredeti rendeltetése, 

hogy az állam érvényt tudjon szerezni büntetőhatalmának, azaz egy engedély nélküli 

külföldre utazás ne tudja akadályozni az igazságszolgáltatás menetét. Amióta azonban bővült 

az úti okmányok köre és személyazonosító igazolvánnyal is átléphetők egyes határok azóta a 

joggal való visszaélés lehetőségei is megnőttek, hiszen ennek az okmánynak a birtoklása a 

kiállító ország állampolgárai számára alanyi jogon biztosított.   

A harmadik országok állampolgárai ugyanakkor továbbra is érvényes útlevéllel 

hagyhatják el hazájukat, jelentkezhetnek belépésre egy másik ország területére. A jobb élet 

reményében tömegesen útra kelő migránsok, a személyazonosságukat, valódi szándékukat 

leplezni kívánó szervezett bűnözők, terrorszervezetek tagjai vagy velük szimpatizálók 

kapcsán az úti okmányok fogalma, szerepe és a velük való visszaélések okai, tendenciái egyre 

komolyabb figyelmet, hozzáértő és naprakész szaktudást követelnek meg a hatóságoktól.  

A kérdés az, hogy az úti okmányok - mint a személyek azonosításának, 

állampolgárságának és tartózkodásának megállapítását hitelt érdemlő módon segítő, támogató 

dokumentumok tudják-e megfelelően garantálni a biztonságot? Milyen irányban fejlődik az 

okmányvédelem annak érdekében, hogy a személyes adatok védelme mellett a köz- és 

nemzetbiztonság is garantálva legyen? Az úti okmányok több évszázados fejlődése fog-e 

inverz evolúciót eredményezni? Szükség van-e hagyományos értelemben vett útlevélre? Ha 

nem, akkor hogyan helyettesíthető az útlevél? Az úti okmányok ellenőrzése során milyen új 

módszerek, technikai eszközök rendszerbe állítása nyújthat magasabb fokú garanciát a 

biztonságra? A globalitás, a világfejlődési trendek, különösen az infokommunikációs 

technológia fejlődésének tükrében a bűnelkövetők részéről milyen veszélyek, fenyegetések 

kelhetnek életre? Hogyan ismerhetők fel a veszélyek és kezelésük érdekében milyen reakciók 

szükségesek a rendvédelmi szervek részéről?   
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Hipotézisek 

 

A kutatási kérdésekhez kapcsolódóan négy hipotézist fogalmaztam meg, amelyek 

feltételezésem szerint újszerű eredményt hoznak. Hipotéziseim a következők: 

 

1. Az úti okmányok történelmi és mai szerepe is szorosan összefügg azzal az állami 

igénnyel és elvárással, miszerint minden szuverén országnak joga figyelemmel 

kísérnie és ellenőriznie a területére érkezőket, az ott tartózkodókat vagy azt 

elhagyni szándékozókat. Az eddig meghozott intézkedések csak részben képesek 

garantálni a biztonságot. 

2. Az úti okmány olyan történeti kategóriát képez, amelynek kialakulása és fejlődése 

szorosan összefügg a nemzetközi migrációval együtt járó biztonsági kihívások 

kezelésével. Azaz ha a migráció kapcsán kifejezett társadalmi, állami igény 

mutatkozik a fokozott biztonsági intézkedések alkalmazására, akkor az úti okmány 

alkalmazása és fejlesztése szükségszerű. 

3. Az okmánynyilvántartó rendszerek – naprakész bővítése mellett – megfelelően 

szolgálják az okmányok azonosítását, hiteles ellenőrzését.  

4. A biometrikus azonosítók széleskörű rendészeti célú alkalmazása és térnyerése 

ellenére az úti okmányok jelentősége belátható időn belül nem csökken. 

 

Kutatási célok 

 

1. Kiemelt, stratégiai célként határoztam meg elemzésekkel feltárni az úti 

okmányokkal történő visszaélések általános tendenciáit. Célom, hogy 

bebizonyítsam a bűnszervezetek, terrorszervezetek valamint a jobb élet 

reményében bevándorolni szándékozók állandó igényét a hamis, hamisított, fiktív 

vagy vásárolni kívánt, eredeti úti okmányokra.  

2. Általános célként, megkülönböztetett figyelmet fordítottam a hazai jogszabályok, 

belső rendelkezések mellett a nemzetközi szerződésekre, a szabadság, a biztonság 

és a jog térségének megteremtését célzó szerződések, kerethatározatok, rendeletek 

hatásainak vizsgálatára. Az úti okmányok evolúciója körüli kutatásaimmal 
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bemutatom, hogy a jelenlegi forma hosszú időn keresztül zajló változás 

eredménye.  

3. „Kulcscélként” határoztam meg annak elemzését és értékelését, hogy milyen 

változások történtek a biztonsági okmányokon belül az úti okmányok kiállítása, 

nyilvántartása, ellenőrzési rendje kapcsán? Hogyan fejlődött az úti okmány, mely 

hatóságok ellenőrizték és ellenőrzik azokat? Fontosnak tartom a 

rendszerváltoztatás óta Magyarországon (mint tranzit országban) bekövetkezett 

közokirat-hamisítások okainak elemzését is.  

4. Stratégiai kérdés, hogy a személyek nemzetközi mobilitása, határátléptetése 

mellett a biztonság milyen formában szavatolható? A kívánt biztonság elérése 

érdekében a technikai, technológiai vívmányok jól integrálhatók-e az úti 

okmányok határellenőrzési rendszerébe?  

5. Sajátos célom volt annak bizonyítása, hogy az úti okmányokat nem csak történeti, 

vagy előállítási oldalról lehet vizsgálni, hanem mint az utazásokkal kapcsolatos 

alapvető definíciót, védelmi eszközt, az országhatárnál kezdődő biztonság 

letéteményesét.  

6. Speciális célként jelöltem meg, hogy a témával kapcsolatos kutatások, projektek és 

vizsgálatok feldolgozásával, elemzésével rávilágítsak az úti okmányok lehetséges 

jövőjére, várható tendenciákra. 

7. Személyes célom a tudásom bővítése, valamint annak terjesztése, átadása. 

 

Kutatási módszerek 

 

A forrásanyagok feldolgozása során az analízis és szintézis módszereinek alkalmazását 

követtem, és az indukció, dedukció segítségével törekedtem az általános törvényszerűségektől 

eljutni a helytálló következtetések megfogalmazásáig. Figyelemmel voltam a gyakorlati 

tapasztalatok kutatására, elemzésére. A szociológiai módszerek közül nagy hangsúlyt 

fektettem a dokumentumelemzésre és az interjúkészítésre. Az interjúk során a strukturált 

mélyinterjú módszerét választottam, amelynek során a komoly elméleti és gyakorlati 

tapasztalatokkal rendelkező szakemberek gondolkodásmódját tártam fel. 
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Rendszeresen konzultáltam a témában jártas és nemzetközileg is elismert 

szakemberekkel. Kutatási részeredményeimet magyar és idegen nyelven tudományos 

folyóiratokban, kiadványokban publikáltam, valamint tudományos előadások keretében 

mutattam be. A szükséges elméleti és gyakorlati ismeretanyag beszerzését, feldolgozását, 

valamint az eredmények rendszerezését követően készítettem a disszertáció tervezetét. 

Az értekezésben felhasznált szakirodalmat konkrét hivatkozásokkal, valamint a 

felhasznált szakirodalmi jegyzékben tüntettem fel. 

Kutatásomat 2017. március 31-én zártam le, így az azt követő jogszabályi változásokat 

és tudományos anyagokat az értekezés nem tartalmazza. 

Elvégzett vizsgálat tömör leírása (fejezetenként) 

1. Fejezet  

A forráselemzések során megállapítottam, hogy az úti okmányok (vagy azok elődei) 

az egyetemes történelem során jelentős szerepet töltöttek be. Megállapítom, hogy a magyar 

úti okmányok és a mindenkori határforgalom-ellenőrzést végrehajtó rendvédelmi szervek 

története rendkívül gazdag, szerteágazó képet mutat. Ez a bonyolult, esetenként nehezen 

követhető folyamat természetesen a történelmi események hatására, a különböző korszakok 

politikai igényeihez igazodott. Az államhatárok kijelölését követően a határforgalom-

ellenőrzés biztonságpolitikai jelentősége felértékelődött.  

Az úti okmányokkal (útlevelekkel) kapcsolatos globális védelmi megoldások 

sebezhetősége, vagy hiánya egyre jelentősebb kihívást jelentett az ellenőrző hatóságok 

számára, ezért egyre sürgetőbbé vált az útlevelek szabványosítása. A Nemzetközi Polgári 

Repülési Szervezet (ICAO) 9303-as dokumentuma alapján a gépi leolvasásra alkalmas 

útlevelek megjelenése új korszakot nyitott.  

 

A rendszerváltoztatást követő politikai, társadalmi változások miatt a hazai 

határátkelőhelyek totális ellenőrzési rendszere reformokra szorult. A változások szelektív, 

differenciált határforgalom ellenőrzést eredményeztek, ahol az információtechnológiai 

vívmányok egyre jelentősebb szerephez jutottak.  
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2. Fejezet 

A határrendészet az általános közrendvédelem kiemelt részét képezte a vizsgált 

időszakban és ma is. Mind Magyarország, mind az Európai Unió folyamatosan fejlesztette 

intézményrendszerét a modern kihívásoknak való megfelelés érdekében. A jogalkotói szándék 

és akarat is változott, ami a vonatkozó büntetőjogi rendelkezések elemzéséből tükröződik.  

Elemeztem a hazai büntetőjogi védelem rendszerét, a büntetőeljárás speciális rendelkezéseit 

valamint elhatároltam a bűncselekményeket a szabálysértésektől. Nemzetközi kitekintés során 

elemeztem a brit, francia, német, török, izraeli és szír büntető jogszabályi rendelkezéseket. 

A világ országainak eltérő társadalmi, gazdasági, földrajzi adottságai, valamint a regionális 

instabilitás miatt a migráció intenzívebb lett, amelynek kezelése időben elhúzódik. Európa a 

történelem során soha nem volt ennyire a külső határaira utalva, a tömeges méreteket öltő 

migráció kezelése kapcsán. A határforgalom-ellenőrzés rendszerére is jelentős feladatok 

hárulnak, amelyeket a vizsgált időszakok hazai és nemzetközi elemzései, statisztikai 

kimutatásai alátámasztanak.  

 

3. Fejezet 

A terrorizmus a XXI. században globális jelenség, jellemző a fejlett nyugati 

országokra, valamint a széles értelemben vett válságövezetekre. A globális terrorizmus 

érdekeinek megfelelő cselekmények előkészítéséhez, és megvalósításához elkerülhetetlenül 

szükséges a mobilitás, az „ellenséges” területen és országok között realizálódó leplezett 

mozgás és tartózkodás. Céljaik megvalósításához sok esetben olyan okmány szükséges, amely 

megtévesztésre alkalmas. A nyomon követés, feltérképezés, felderítés, kapcsolati hálók 

felgöngyölítése, de akár a bűncselekményt elkövetők elfogása érdekében elengedhetetlen a 

pontos személyazonosítás. A vonatkozó források feldolgozása után a személyazonosítási 

technikákat tudásalapú, tárgyi alapú, biológiai és viselkedési kategóriákba soroltam. 

Megállapítom, hogy az úti okmány és azzal összefüggő személyazonosítás szerepe 

felértékelődött. Mivel a biometrikus személyazonosítás a jövőben számtalan lehetőséget 

tartogat a hatóságok számára, ezért valószínűsítem, hogy a személyazonosítás menete 

gyorsabb, eredménye hitelesebb és megbízhatóbb lesz.  
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A „második útlevél” vagy „üzleti állampolgárság” kapcsán bizonyítottam, hogy a jelentős 

vagyonnal, némi befolyással rendelkező bűnelkövetők a személyazonosságuk leplezése és 

mobilitásuk biztosítása érdekében élhetnek ezzel az alternatív, legális lehetőséggel.  

A biztonsági okmányok fejlődésével az utánzás és hamisítás módszere aránytalanul magas 

költségeket jelenthet, ezért más módszerek felé fordulhatnak azok, akik leplezetten kívánják 

átlépni az országhatárokat. A személycserés módszer vagy a biankó okmányok jogtalan 

kitöltése mellett ezért a fiktív okmányokra is nagyobb figyelmet kell fordítani.  

Az okiratokkal, ezen belül a biztonsági okmányokkal történő visszaélések vagy 

hamisítások jellemzői folyamatos fejlődés eredményeként jutottak el a mai állapotukhoz. Az 

elkövetési magatartások evolúciója nem áll meg, hiszen dinamikusan illeszkednek a kor 

technikai vívmányaihoz. A fentiek alapján megállapítom, hogy a jövőben az elektronikus 

adattartalom hamisítására is fel kell készülnie a hatóságoknak. 

 

4. Fejezet 

Az elektronikus okmány-nyilvántartó rendszerek kizárólag az (úti) okmány 

ellenőrzésben részt vevő személyek és szervezetek részére fenntartott, adatbázis alapú, 

digitalizált formában megtestesülő, azonban praktikusan rendszerezett adathalmazok. 

Fejlesztésük irányai meghatározottak, ezt determinálja az adatátviteli sebesség 

korlátozottsága, a hozzáférések bürokratizáltsága. Lehetséges fejlesztési iránynak a 

nyilvántartó rendszerek gyűjtő rendszerbe integrálását látom, felhasználói szintekhez rendelt 

eltérő hozzáférési jogosítvánnyal. 

Az Európai Unió alapelveinek megfelelően törekszik szellemiségének megfelelő 

jogokat biztosítani a tagállamok lakosságának. Népességszámánál és területi nagyságánál, 

tagországi sokszínűségénél, a tagok eltérő politikai  motiváltságánál fogva azonban 

nehézkesen, a bürokratikus akadályokat nem leegyszerűsítve teremt egyensúlyt a biztonság 

garantálása és a szabad mozgás biztosítása  között.  

Az úti okmányok között a hazai személyazonosító igazolvány védelmi és funkcionális 

körét kitágította. Egy úti okmánnyal (ez esetben személyazonosító okmánnyal) már nemcsak 

utazhatunk, hanem mindennapi ügyintézésünk akár országok között is egyszerűsödhet. 

Számolni kell azonban egy mindig is jelenlevő tényezővel, amely a nemzetállamok 

információ átadási hajlandóságának tompulásában, csökkenésében testesül meg.  
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A személyazonosítás  fejlődési íve egyértelműen  a biometrikus és az elektronikus 

azonosítási technológia összekapcsolásának irányába hat. Azonban az okmány ellenőrzést 

végző hatósági személyek szaktudása, érzékszervein alapuló megérzései teljes mértékben nem 

kapcsolhatók ki.  

 

5. Fejezet 

A szabványoknak megfelelő védelemmel ellátott úti okmányok mindent egybevetve 

jól szolgálják a biztonságot. A világ országai azonban egymástól eltérő kiállítási gyakorlattal 

rendelkeznek, a közigazgatási nyilvántartás pedig sok esetben elégtelen, ami visszaélésekre 

adhat lehetőséget.  

A szabadkereskedelmi forgalomban kapható nyomdagépek fejlődésével egyre jobb 

minőségű hamisításokkal kell számolni. A heterogén kiállítási gyakorlat miatt az úti 

okmányok védelmi jellegzetességei kapcsán is jelentős különbségek tapasztalhatók. Az eltérő 

biztonsági, védelmi jellegzetességek ugyan megnehezítik a hamisítók tevékenységét, de az 

okmányokat ellenőrző hatósági tisztviselők elméleti és gyakorlati szaktudásának fejlesztését, 

valamint okmánynyilvántartó rendszerek készségszintű használatát kívánja meg. 

Világunkban számos példa igazolja a digitális áttérés folyamatát, vagy annak igényét. 

Az úti okmányok kapcsán a közeljövőben radikális modernizáció nem szükséges, lényeges 

változás nem várható. A hagyományos értelemben vett útlevelekre szükség van.  

 

Összegzett következtetések 

Az elemzések alapján megállapítottam és tudományos eszközökkel bizonyítottam az 

úti okmányokkal kapcsolatos fejlesztések uniós és nemzeti irányait, jelenlegi helyzetét és 

várható követelményeit.  

Feltártam, hogy az úti okmányok eleinte a kiváltságos réteg kézzel fogható garanciái 

voltak a kölcsönös bizalom jegyében. A polgárosodással párhuzamosan számos országban, 

így hazánkban is az útlevél a demokratikus, egyben homogenizáló modern rend 

manifesztációjává vált. A személyazonosítás felértékelődött és kialakultak az ezzel 

kapcsolatos eljárások.  
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Az országok (sőt kontinensek) közti utazások számának drasztikus emelkedéséből 

származó visszaélések, csalások megelőzése, megakadályozása érdekében a jogszerű birtokos 

arcképe rögzítésre került, ami akkor forradalmi újításnak számított. A forráselemzések során 

feltártam, hogy a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet úti okmányokkal kapcsolatos 

ajánlásai (annexek) katalizátorként hatottak a biztonságosabb közlekedésre, hatékony és gyors 

ellenőrzésére.  

A dualizmus idején hazánk országhatárainak átlépéséhez úti okmányra csak a szerb és 

a román viszonylatokban volt szükség. Az akkori, és a mai schengeni értelemben vett „belső 

határok” szabad átjárhatósága meglepő hasonlóságot mutat. Ez a szabadság azonban akkor is 

és ma is kiegészítő, kiegyenlítő intézkedéseket tesz szükségessé. 

Feltártam, hogy mind Magyarország, mind az Európai Unió törekszik 

intézményrendszerének korszerűsítésére a modern kihívásoknak való megfelelés érdekében, 

ami különösen igaz a határbiztonság és azon belül a határforgalom-ellenőrzés kapcsán is. A 

fejlesztések kiterjedtek a jogszabályi környezetre, az állomány képzésére, a feladatok 

ellátásához szükséges berendezések, technikai eszközök modernizálására.   

Feltártam, hogy a terror-, vagy terrorjellegű cselekményeket elkövetők azonosítása, 

megfigyelése, az országhatárok közötti mobilitásuk felderítése fokozódó kihívást jelent, 

hiszen egyszerre több ország területén szerveződhetnek, toborozhatnak és képezhetnek ki új 

tagokat. A terror-, vagy terrorjellegű erőszakos cselekményeket elkövető csoportokhoz 

csatlakozni szándékozó szabad mozgás uniós jogával rendelkezők utazási szándékainak 

felderítése, megakadályozása szintén prioritást élvez. Az okmánynyilvántartó rendszerek 

célhoz rendeltsége és szerepe az úti okmányok ellenőrzése során, az eredetiségre vonatkozó 

kétségek kapcsán érhető tetten, hiszen az összevetések támogatják a kétséget kizáró döntések 

meghozatalát. Feltártam, hogy az adatbázisok egymástól eltérő részletességgel, a nyilvánostól 

a korlátozott felhasználói körig bezáróan tartalmaznak releváns információkat.  

Az úti okmányokon belül a hazai személyazonosító igazolvány védelmi és 

funkcionális köre bővült, azáltal, hogy megtörtént a közigazgatási ügyintézésbe való teljes 

mértékű bekapcsolása. Az úti okmánnyal (ez esetben személyazonosító okmánnyal) az 

állampolgárok már nemcsak utazhatnak, hanem az ügyintézésük is egyszerűsödik. Az 

elektronikus funkciók az említett okmányok adathordozási képességének fejlődését követik 

le. 
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Új tudományos eredmények:  

1. Megállapítottam és tudományos eszközökkel bizonyítottam, hogy egységes 

elvek alapján kiállított és megszemélyesített modern úti okmányok célja ma 

is szorosan összefügg azzal az állami igénnyel és elvárással, miszerint 

minden szuverén országnak joga és kötelessége figyelemmel kísérnie, 

ellenőriznie a területére érkező személyeket. Az úti okmányokkal 

kapcsolatos visszaélések módjait és intenzitását vizsgálva bizonyítottam, 

hogy az eddig meghozott közösségi és nemzeti intézkedések, fejlesztések 

ellenére a visszaélések száma nem csökken, tehát az úti okmányok csak 

részben képesek garantálni a biztonságot. 

 

2. Feltártam, hogy az úti okmány fejlődése szorosan összefügg a migrációval, 

egykor a ki-, napjainkban a bevándorlások kezelése érdekében. A biztonsági 

okmányokkal kapcsolatos visszaélések, elkövetési módok felfedési 

lehetőségeit nem kizárólag az okmányvizsgáló technikai eszközökben kell 

keresnünk, és önmagában nem csak ezek folyamatos fejlesztésétől várhatók.  

 

3. Elemeztem és bizonyítottam,hogy az okmányok fejlődésével együtt az 

ellenőrzés is automatizálódhat, de teljes mértékben nem helyettesíthető a 

hatóságok humán kontrollja. A harmadik országok sok esetben nem 

rendelkeznek hiteles népesség nyilvántartással sem, így esetükben az úti 

okmányok fejlesztése a megfelelő közigazgatási rendszerek kiépítése, 

felzárkózása nélkül látszatmegoldást eredményez.   

 

4. Megállapítottam és tudományos eszközökkel bizonyítottam, hogy az Európai 

Unió alapelveinek megfelelően, az integráció szellemiségének megfelelő 

jogokat törekszik biztosítani lakosságának, azonban népességszámánál és 

területi nagyságánál, tagországi sokszínűségénél, eltérő politikai 

motiváltságánál fogva nehézkesen, a bürokratikus akadályokat nem 

leegyszerűsítve szándékozik egyensúlyt teremteni a biztonság garantálása és 
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a szabad mozgás biztosítása között. Napjainkra az uniós elvárások és 

előírások felülírják a nemzeti hagyományokat.  

 

5. Feltártam, hogy az elektronikus okmány-nyilvántartó rendszerek kizárólag az 

úti okmány ellenőrzésben részt vevő személyek és szervezetek részére 

fenntartott, adatbázis alapú, digitalizált formában megtestesülő, azonban 

praktikusan rendszerezett adathalmazok. A szöveges és képi információk 

hatékonyabb támogatása a nyilvános rendszerek integrálásával elérhető.  

 

6. A tudományos elemzés eszközeivel, a nemzetközi és hazai kutatási 

eredmények összevetésével bizonyítottam, hogy a biometrikus azonosítás 

térnyerése ellenére az úti okmányokra belátható időn belül szükség lesz, az 

elektronikus adattár fejlődése, bővülése mellett eredeti szerepe, mint az 

állampolgárság meghatározása, személyazonosítás - változatlan marad.  

 

Ajánlások 

Elvi ajánlások, európai uniós szinten 

 

– A technológiai fejlődés innovatív újításait javaslom összefogni egy uniós szintű 

Rendészettechnikai- és Technológai Innovációs Központban 

– Javaslom, hogy uniós szinten, tagállami hozzájárulásokkal alapítsanak egy Központi 

Úti Okmánytár és Képzési Központot, budapesti székhellyel.  

– Az úti okmányok biztonsági elemeit kidolgozó, előállító, a megszemélyesítést 

végrehajtó valamint „első vonalban” az ellenőrző végrehajtó hatósági személyek 

szorosabb együttműködése indokolt. Javaslom az együttműködést első körben 

nemzeti, majd nemzetközi szintre emelni, tudományos konferenciák és workshop-ok 

formájában. 
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Gyakorlati ajánlások, európai uniós szinten 

 

– Javaslom az úti okmányokba olyan további, kiegészítő személyes adatok rögzítését 

(felnőttek esetében és legalább az EGT térség okmányai körében), mint 

például magasság és a szemszín.  

– A személyazonosítás hatékonyságának növelése érdekében javaslom, hogy profilból 

készült arcképpel bővítsék az úti okmányokat.  

– Javaslom az okmányok megszemélyesítése során alkalmazott arcképfelviteli eljárások 

egységesítését, szabványban meghatározott egységes technológia alkalmazását.  

– Európai Bizottság határregisztrációs rendszer korszerűsítésére vonatkozó szándék 

nyomán javaslom az új rendszer előzetes nemzeti tesztelését, véleményezését. Az új 

határátléptető rendszernek mindenképpen kapcsolódnia kell biometrikus adatokhoz. 

– Javaslom, hogy a határátléptető bélyegzőlenyomatokat felváltó elektronikus 

határátléptető rendszer a biometrikus úti okmányok esetében digitális 

útvonalkövetéssel párosuljon, határátlépések idejének kronológiai rendjében és 

helyének digitális térkép megjelenítésével. A funkció hatékonyan támogatná a 

nemzetbiztonsági, terrorelhárító és bűnügyi szervek munkáját is. 

– Javaslom, hogy a lopott, elveszett okmányok újbóli felhasználásának 

megakadályozása érdekében az érintett okmányok eredeti birtokosának arcképe a 

Schengeni Információs Rendszerben (SIS) is legyen elhelyezve. 

– Javaslom az okmánynyilvántartó rendszerek és az ellopott, elvesztett okmányok 

adatbázisának széles körű integrálását, felhasználóbarát verzió készítését. Célszerű a 

hatósági ellenőrzések során is praktikusan használható szoftverek (windows) és 

applikációk (Android és iOS) készítése, amellyel egyszerűen és gyorsan ellenőrizhető 

az okmány eredetisége, körözött státusza, fiktív eredete.   

– Tekintettel arra, hogy a legújabb generációs okostelefonok képesek a tulajdonos 

arcának biometrikus elemzésére is (Face ID), a jövő okmányellenőrzésnek 

(személyazonosítás) hathatós támogatása ezt kiaknázva tud fejlődni. Javaslom a 

mélységi ellenőrzés hatékonyságának növelése érdekében mobil eszközökre telepített 

okmányolvasó és arcfelismerő rendszerek kifejlesztését.  
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– Javaslom olyan biometrikus adatokra épülő adatbázis létrehozását, amelynek 

segítségével az automatizált határellenőrző rendszereken áthaladó, korábban 

kiutasított külföldiek névváltoztatás, személycsere vagy hamis okmány felhasználása 

esetén is gyorsan, hatékonyan kiszűrhetők.  

 

Elvi ajánlások, nemzeti szinten 

 

– Javaslom a határforgalom-ellenőrzésben érintett, azt végrehajtó állomány rendszeres 

gyakorlati képzését, használaton kívüli útlevélkezelő fülkében. A személyazonosítás, 

úti okmányellenőrzés mozzanatainak gyakorlása során az „utasokat” színészek 

alakítsák, akik meggyőző erővel képesek előadni változatos legendáikat. A 

határforgalom-ellenőrzés gyakorlásáról javaslom rendészeti oktatófilm forgatását is.  

– A forráselemzések, nemzetközi összehasonlító kutatási tevékenységem és a szakértői 

vélemények alapján javaslom a feltárt megállapításokat a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem Rendészettudományi Kar alap- (BA) és mesterszak (MA) képzési programjai 

során felhasználni.  

 

Kutatási eredmények gyakorlati felhasználhatósága 

– Az értekezés eredményei hasznosíthatóak a közszolgálati továbbképzési programok 

során is. Javaslom közzétenni az értekezés rövidített változatát, amely kreditpontot 

érő, online tananyagként lenne elérhető.  

– Javaslom a legfőbb megállapításokat és kutatási eredményeket a rendőrség 

határvadász-képzésébe és a MH Altiszti Akadémia oktatási rendszerébe adaptálni.  
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