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A tantárgy neve: A személyazonosítás hatása a biztonságra  

 

Mely területhez tartozik: Szabadon felvehető tantárgy 

 

A tantárgy kreditértéke: 6 kredit 

 

A tantárgy előadója: Balla József 

 

A tantárgy célja:  

A személyazonosítás célja annak megállapítása, hogy a személyazonosító okmányt felmutató 

személy azonos-e azzal, aki részére az okmányt kiállították, amely tevékenység 

biztonságnövelő funkcióval bír például az Európai Unió és a schengeni térség vonatkozásában 

is. A személyazonosításnak az ellenőrzés helyszínén, az ellenőrzés folyamatába építetten, 

azonnali választ kell adni az azonosságra vagy eltérésre. A személyazonosítás mind az állami 

igazgatás (pl.: bűnügyi, rendészeti, migrációs), mind az magánszféra (pl.: banki, üzleti, 

biztonsági) területein kiemelt jelentőséggel bír.  
A hallgatók megismerik és elsajátítják a személyazonosítás hagyományos, anatómiai jegyek 

alapján történő végrehajtásának módszereit. Megismerik a személyazonosítást befolyásoló 

objektív és szubjektív tényezőket és azok képességnövelő vagy képességcsökkentő hatásait az 

azonosítási eljárásra és az Európai Unió és a schengeni térség biztonságára. A képzés célja, 

hogy a résztvevők birtokába kerüljenek azon ismereteknek, amelyek a megérzésen alapuló 

személyazonosítás helyett a tudatos azonosítási eljárást biztosítja.  

 

A tantárgy óraszáma: 30 óra 

 

A tantárgy előfeltétele: nincs 

 

A tantárgy tartalma: 

1. A személyazonosítás fogalma, célja. 

2. A rendészeti és kriminalisztikai célú személyazonosítás elhatárolása. 

3. A személyazonosítást befolyásoló objektív és szubjektívtényezők az azonosítást végző 

személy részéről, illetve az azonosítandó személy részéről. 

4. Anatómiai jegyek (fej, orr, szemek, száj, fülek formája és egymáshoz viszonyított helyzete) 

helye, szerepe a személyazonosításban, azok megismerése és vizsgálata. 

5. A személyazonosítás módszerei és gyakorlati végrehajtásának rendje.  

6. A személyazonosítás jelentősége az Európai Unió és a schengeni térség biztonságában. 
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