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A tantárgy neve: Biometrikus adatok alkalmazása az Európai Unió és a schengeni térség 

biztonsága érdekében 

 

Mely területhez tartozik: Szabadon felvehető tantárgy 

 

A tantárgy kreditértéke: 6 kredit 

 

A tantárgy előadója: Balla József 

 

A tantárgy célja:  

Az Európai Unió belső biztonsági stratégiájának és a schengeni térség biztonságának 

megteremtése a tagállamok közös érdeke és felelőssége. Ahhoz, hogy a személy azonossága 

kétséget kizáróan megállapítható legyen, nélkülözhetetlen a XXI. század fejlettségéhez 

igazodó eljárások közül a biometrikus adatok alkalmazása.      

A hallgatók megismerik és elsajátítják a rendészeti célú személyazonosítás során 

alkalmazható biometrikus adatok körét, azok hatóság részéről történő ellenőrzésének 

lehetőségeit és mechanizmusait. Információt kapnak a schengeni térség biztonságának 

fokozása érdekében alkalmazott azon rendszerekről, amelyek biometrikus adatokat 

tartalmaznak és támogatják az ezen elemek alapján történő személyazonosítást. A képzés 

célja, hogy a hallgatók a biometrikus adatok alkalmazási lehetőségei mellett azok 

alkalmazásának rendészeti célú eszköz- és módszer-specifikus követelményrendszereiről is 

naprakész információkhoz jussanak.  

 

A tantárgy óraszáma: 30 óra 

 

A tantárgy előfeltétele: nincs 

 

A tantárgy tartalma: 

1. A biometria megjelenése a szabadság, a biztonság és a jog térségének szolgálatában. 

2. A rendészeti és a kriminalisztikai célú biometrikus személyazonosítás elhatárolása. 

3. Biometrikus személyazonosítás rendészetben alkalmazott módszerei. 

4. Biometrikus adatok megjelenése az úti- és személyazonosító okmányokban.  

5. Biometrikus adatok megjelenése a Vízuminformációs Rendszerben. 

6. Biometrikus adatok megjelenése a Schengeni Információs Rendszerben. 

7. Biometrikus adatok megjelenése az EURODAC rendszerben. 

8. Biometrikus adatok ellenőrzési lehetőségei a rendészeti munkában. 
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