Határellenőrzési szakismeretek B kérdéssor
1/B.

Ismertesse a biztonsági okmányok fogalmát és típusait, valamint a személyi és úti
okmányok legfontosabb jellemzőit és típusait!

2/B.

Ismertesse az elektronikus biztonsági okmány jellemzőit és az okmányinformatikai
védelmet! Határolja el az útlevélutánzatot a fiktív útlevéltől!

3/B.

Ismertesse a lapcserés úti okmány felismerési jegyeit, az adatos oldal és a belívek
cseréje esetén! A jogellenes határátlépést megkísérlő személyek, mely esetekben
alkalmazzák ezt a módszert és miért?

4/B.

Ismertesse a határátléptető bélyegző-lenyomat érvénytelenítési eseteit, szabályait és a
gyakorlati végrehajtásának folyamatát!

5/B.

Ismertesse az úti okmányokban alkalmazott mechanikai és vegyi törlések jellemzőit az
adatos oldalon és a belíveken, a különböző megszemélyesítési eljárások figyelembe
vételével.

6/B.

Ismertesse az okmányelemeket, azon belül a hordozó anyagok funkcióit és védelmi
megoldásait!

7/B.

Ismertesse a magyar személyi igazolvány védelmi jellegzetességeit! (mintaokmány
mellékelve)

8/B.

Ismertesse a biometrikus személyazonosítás jelentőségét és alkalmazását a
határellenőrzés során!

9/B.

Ismertesse a lézergravírozási technikákat, a lézergravírozott fénykép hamisításának
jellemzőit és annak felismerési jegyeit!

10/B. Ismertesse a magyar útlevél
közokirathamisítás jellemzőit!
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11/B. Ismertesse a biometrikus adatokat tartalmazó úti okmányok minimum biztonsági
követelményeit, az azonosítás módszer- és eszköz-specifikus követelményrendszerét!
12/B. Ismertesse a schengeni típusú határátléptető bélyegzőlenyomat felépítését,
jellegzetességeit, hamisításának célját, jellemzőit és felfedésének lehetőségeit!
13/B. Ismertesse a schengeni vízum felépítését, okmányvédelmi elemeit, az utánzott
vízumok jellegzetességeit, felfedésük lehetőségeit!
14/B. Ismertesse a biometrikus adatokat tartalmazó úti okmányok bevezetésének és
kiadásának szabályait, valamint a biometrikus azonosítókat!
15/B. Személyazonosítás fogalma, célja a határátkelőhelyen, a személyazonosítást
befolyásoló tényezők. Más személy részére kiállított úti okmánnyal megkísérelt tiltott
határátlépés felfedésének lehetőségei.

16/B. Ismertesse, és a mellékelt úti okmány segítségével szemléltesse az előállítása során
alkalmazott nyomdatechnikai eljárásokat!
17/B. Ismertesse a határátlépés helyének és idejének utólagos bejegyzésére szolgáló
bélyegzőlenyomat tartalmi elemeit, alkalmazásának szabályait!
18/B. A mellékelt úti okmány felhasználásával ismertesse a gépi leolvasási zóna (MRZ)
felépítését, és az adatos oldal közötti kapcsolatot! Mutassa be az ellenőrző számok
számításának módszereit!
19/B. Ismertesse az úti okmányok perforálásának célját, típusait és szemléltesse azok
jellemzőit a mellékelt okmányok felhasználásával!
20/B. Mutassa be az UVEC PASS D okmányvizsgáló berendezést és segítségével
szemléltesse az adatos oldal és a belívek biztonsági elemeit a mellékelt úti
okmányban.
21/B. Mutassa be a mellékelt biometrikus úti okmány biztonsági elemeit!
22/B.

Ismertesse a közúti határátkelőhelyeken átlépő járművek átvizsgálásának, kutatásának
szabályait, a járművekben megbújt személyek felfedési lehetőségeit!

23/B. A mellékelt úti okmány segítségével szemléltessen minimum öt, szabad szemmel is jól
látható biztonsági elemet!
24/B. Mutassa be a mellékelt magyar úti okmány felépítését, védelmi jellegzetességeit!
25/B. Mutassa be a mellékelt úti okmány felépítését, védelmi jellegzetességeit!
26/B. Mutassa be a mellékelt úti okmány felépítését, védelmi jellegzetességeit!
27/B. Mutassa be a mellékelt úti okmány felépítését, védelmi jellegzetességeit!
28/B. Ismertesse a határátléptető bélyegzőlenyomat tartalmi elemeit, a határátléptető
bélyegzők szolgálatba lépéskor történő átadás-átvételének szabályait, valamint a
határátléptető bélyegző dátumsora és biztonsági karakterei beállításának ellenőrzését.
29/B. Ismertesse a mellékelt úti okmány segítségével a metszet-mély nyomtatás, mint
biztonsági elem jellegzetességeit, hamisítás esetén a felfedés lehetőségeit!
30/B. Mutassa be a mellékelt vízum gépi leolvasásra alkalmas területén (MRZ) található
ellenőrzőszámokat és vezesse le azok számítási módját!
31/B. Ismertesse az elkülönített helyen végrehajtott ellenőrzés dokumentálásának
folyamatát, az ellenőrzés lehetőségeit és a végrehajtását végző személy feladatát
okmányvizsgálat esetén.
32/B.

Ismertesse a mélységi ellenőrzés során végrehajtható okmányellenőrzési,
okmányvizsgálati lehetőségeket és az intézkedés rendjét úti okmány tekintetében
felfedett közokirathamisítás esetén!

