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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az e-segélyhívó szolgáltatás jogszabályi bevezetéséről
(2012/2056(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a 112-es egységes európai segélyhívón alapuló, a járműből érkező vészhívások 
továbbítására szolgáló elektronikus hírközlő hálózatokon keresztül megvalósuló uniós 
szintű e-segélyhívó szolgáltatás („e-segélyhívás”) támogatásáról szóló, 2011. szeptember 
8-i bizottsági ajánlásra,

– tekintettel az intelligens közlekedési rendszereknek a közúti közlekedés területén történő 
kiépítésére, valamint a más közlekedési módokhoz való kapcsolódására vonatkozó 
keretről szóló, 2010. július 7-i 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre1,

– tekintettel az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló, 2002. 
március 7-i 2002/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (az egyetemes 
szolgáltatási irányelv)2,

– tekintettel a 112-es egységes európai segélyhívón alapuló, a járműből érkező vészhívások 
továbbítására szolgáló elektronikus hírközlő hálózatokon keresztül megvalósuló uniós 
szintű e-segélyhívó szolgáltatás támogatásáról szóló bizottsági ajánlást kísérő, 
„Hatásvizsgálat” című bizottsági munkadokumentumra (SEC(2011)1020),

– tekintettel „A közúti közlekedésbiztonság európai térsége felé: a közlekedésbiztonsággal 
kapcsolatos politikai iránymutatás a 2011 és 2020 közötti időszakra” című bizottsági 
közleményre (COM(2010)0389),

– tekintettel „A közlekedés fenntartható jövője: útban az integrált, csúcstechnológiát 
képviselő felhasználóbarát rendszer felé” című bizottsági közleményre 
(COM(2009)0279),

– tekintettel az „e-segélyhívó: nem várhat tovább a rendszer kiépítése” című bizottsági 
közleményre (COM(2009)0434),

– tekintettel a „Európa biztonságosabb, tisztább és hatékonyabb mobilitása felé: Az első 
»Intelligens autó jelentés«” című bizottsági közleményre (COM(2007)0541), 

– tekintettel „Az Intelligens autó kezdeményezés – A gépjárművek intelligenciájának, 
biztonságának és tisztaságának fokozása érdekében alkalmazott információs és 
kommunikációs technológiákkal kapcsolatos ismeretterjesztés” című bizottsági 
közleményre (COM(2006)0059), 

– tekintettel a „Az eCall helyes pályára állítása – Cselekvési terv (3. e-biztonsági 
                                               
1 HL L 207., 2010.8.6., 1. o.
2 HL L 108., 2002.4.24., 51. o.
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közlemény)” című bizottsági közleményre (COM(2006)0723),

– tekintettel „Az e-segélyhívó megismertetése a polgárokkal (Második e-biztonsági 
közlemény)” című bizottsági közleményre (COM(2005)0431),

– tekintettel az „Információs és kommunikációs technológiák a biztonságos és intelligens 
járművek számára” című bizottsági közleményre (COM(2003)0542), 

– tekintettel az „Európai közlekedésbiztonsági cselekvési program – a halálos kimenetelű 
közúti balesetek számának felére csökkentése az Európai Unióban 2010-ig: mindannyiunk 
felelőssége” című bizottsági közleményre (COM (2003)0311),

– tekintettel az e-segélyhívó kezdeményezés adatvédelmi és a magánélet védelmével 
kapcsolatos vetületeivel foglalkozó munkadokumentumra (a 29. cikk alapján létrehozott 
munkacsoport – 1609/06/EN, WP 125),

– tekintettel a 2011 és 2020 közötti európai közúti közlekedésbiztonságról szóló, 2011. 
szeptember 27-i állásfoglalására1, 

– tekintettel a közlekedés fenntartható jövőjéről szóló, 2010. július 6-i állásfoglalására2,

– tekintettel az egyetemes szolgáltatásról és a 112-es segélyhívó számról szóló, 2011. július 
5-i állásfoglalására3,

– tekintettel az intelligens közlekedési rendszerekről szóló cselekvési tervről szóló, 2009. 
április 23-i állásfoglalására4,

– tekintettel az első „intelligens autó jelentésről” szóló, 2008. június 19-i állásfoglalására 5,

– tekintettel a „3. Európai Cselekvési Program a Közúti Közlekedés Biztonságáért – félidős 
értékelés” című, 2007. január 18-i állásfoglalására6,

– tekintettel a „Közlekedésbiztonság: az e-Segélyhívó megismertetése a polgárokkal” című, 
2006. április 27-i állásfoglalására7,

– tekintettel az „Európai közlekedésbiztonsági cselekvési program – a halálos kimenetelű 
közúti balesetek számának felére csökkentése az Európai Unióban 2010-ig: mindannyiunk 
felelőssége” című, 2005. szeptember 29-i állásfoglalására8,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság és a Közlekedési és 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0408.
2 HL C 351. E, 2011.12.2., 13. o.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0306.
4 HL C 184. E, 2012.7.8., 50. o.
5 HL C 286 E, 2009.11.27., 45. o.
6 HL C 244. E, 2007.1.18., 220. o.
7 HL C 296. E, 2006.12.6., 268. o.
8 HL C 227. E, 2006.9.21., 609. o.
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Idegenforgalmi Bizottság által az eljárási szabályzat 51. cikke alapján folytatott közös 
tanácskozásokra,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság és a Közlekedési és 
Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A7-0000/2012),

A. mivel a járműben lévő e-segélyhívó rendszer célja a segélyhívó szolgálat azzal a céllal 
történő automatikus értesítése súlyos baleset esetén, hogy a szakképzett és jól felszerelt 
segítség korábbi érkezésével csökkenjen a halálos közúti balesetek száma és mérsékelhető 
legyen a közúti balesetek súlyossága (az „arany óra” elve),

B. mivel az e-segélyhívó szolgáltatás a minimális mennyiségű adatok (MMA) 
üzenetformátumában tárolt digitális adatok révén lehetővé teszi a segélyhívások nyelvi 
nehézségek nélküli lebonyolítását, ami valószínűleg csökkentheti a félreértés és a stressz 
kialakulásának valószínűségét,

C. mivel a valamennyi járműben és valamennyi országban elérhető, az egész EU-ra kiterjedő 
e-segélyhívó szolgáltatás kiemelt fontossággal bír az Unió számára a közlekedésbiztonság 
tekintetében 2002 óta, a 2011–2020-as közlekedésbiztonsági cselekvési programban pedig 
a közlekedésbiztonság javításának, valamit a halálos és sérüléssel járó közúti balesetek 
számának csökkentésére irányuló célkitűzés elérésének eszközeként szerepel,

D. mivel a Parlament számos alkalommal foglalt állást az e-segélyhívó szolgáltatás 
bevezetése mellett, például azzal, hogy támogatta a szolgáltatás kötelező bevezetését,

E. mivel az uniós bevezetés önkéntességen alapuló megközelítése 2003 óta képezi a 
Bizottság politikájának részét, de a mai napig nem sikerült e megközelítés alapján 
számottevő előrehaladást elérni,

F. mivel az „e-segélyhívó: nem várhat tovább a rendszer kiépítése” című 2009. évi 
közleményében a Bizottság azt jelezte, hogy amennyiben 2009 végéig sem az e-
segélyhívó járműbe való beépítése, sem pedig a közbiztonsági válaszpont (KBVP) 
infrastruktúra szükséges fejlesztése terén nem történik számottevő előrelépés, 
szabályozási intézkedéseket fog javasolni,

G. mivel ma működnek magánszolgáltatású fedélzeti segélyhívó rendszerek, de egyikük sem 
kínál az EU teljes területére kiterjedő szolgáltatást, a piaci elterjedésük pedig alig éri el a 
járműpark 0,4%-át, ugyanakkor a bevezetett szolgáltatások némelyikét a piaci kudarc 
miatt üzemen kívül helyezték, ami fedélzeti segélyhívó szolgáltatás nélkül hagyta a 
felhasználót a jármű élettartamára,

H. mivel a Bizottság által az e-segélyhívó szolgáltatás megvalósítását illetően 2010-ben 
lefolytatott nyilvános konzultáció eredményei szerint a válaszadók több mint 80%-a 
találta hasznosnak az e-segélyhívó rendszert, és szeretné, ha járműve fel lenne vele 
szerelve,

I. mivel a technológia rendelkezésre áll, az iparág és a hatóságok pedig közös, az egész EU-
ra kiterjedő szabványokat fogadtak el,
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J. mivel a Bizottság 2011-ben a nyilvánosság előtt bejelentette, hogy 2012 első 
negyedévében új rendeletet terjeszt elő, amely az e-segélyhívást további követelményként 
foglalná bele a gépjárművek típusjóváhagyásának szabályozási keretrendszerébe,

1. üdvözli a Bizottság 2011. szeptember 8-i ajánlását, és arra ösztönzi a tagállamokat és a 
mobilhálózat-üzemeltetőket, hogy legkésőbb 2014 végéig hajtsák végre intézkedéseit;

2. sajnálatát fejezi ki az e-segélyhívás önkéntes bevezetése területén tapasztalható késedelem 
és az előrehaladás hiány miatt;

3. úgy véli, hogy az e-segélyhívó szolgáltatásnak a járműbe beépített és a 112-es 
segélyhívószámon és a közös páneurópai szabványokon alapuló, közszolgáltatású, 
egységes európai segélyhívó rendszernek kell lennie annak érdekében, hogy olyan 
megbízható és megfizethető szolgáltatást lehessen biztosítani, amely zökkenőmentesen és 
interoperábilis módon tud Európa-szerte működni – a jármű gyártmányától, országától 
vagy tényleges tartózkodási helyétől függetlenül – valamennyi autóban, így 
maximalizálva az e-segélyhívó előnyeit valamennyi járművezető számára;

4. hangsúlyozza az e-segélyhívó szolgáltatás kedvező hatásait, nem csak az 
intézkedéskezelés hatékonyságának javítása tekintetében, hanem a balesetek által okozott 
torlódás mérséklése és a másodlagos balesetek elkerülése vonatkozásában is;

5. sürgeti a Bizottságot, hogy a 2007/46/EK irányelv keretében terjesszen elő javaslatot 
annak biztosítása érdekében, hogy 2015-ig valamennyi újonnan típusjóváhagyással ellátott 
autóban és valamennyi tagállamban kötelezően bevezessék a közszolgáltatásként működő, 
a 112-n alapuló e-segélyhívó rendszert;

6. elveti azt a gondolatot, hogy az e-segélyhívó szolgáltatás fedélzeti aspektusainak 
megvalósítását hosszabb időszakon keresztül kellene szakaszosan bevezetni;

Közbiztonsági válaszpontok – vészhelyzeti szempontok

7. megjegyzi, hogy amennyiben Unió-szerte egységes szinten kívánják biztosítani a polgárok 
védelmét, alapvető fontosságú annak biztosítása, hogy valamennyi tagállam valamennyi 
KBVP-je magas színvonalú felszereléssel rendelkezzen, és ennélfogva felhívja a 
tagállamokat készenléti segélyszolgálataik infrastruktúrájának modernizálására, hogy 
2015-re alkalmasak legyenek az e-segélyhívásoknak a nemzeti struktúrájuknak leginkább 
megfelelő módon történő kezelésére;

8. sürgeti a Bizottságot, hogy az intelligens közlekedési rendszerekről szóló irányelv (az 
ITS-irányelv) keretében 2012 végéig fogadja el a KBVP-kre vonatkozó egységes 
előírásokat, és vegye fontolóra az e-segélyhívó szolgáltatás megvalósításáról szóló 
irányelvre irányuló javaslat előterjesztését; 

9. úgy véli, hogy az E-segélyhívó Európai Megvalósítási Platform (EeIP) ajánlásaival 
összhangban elő kell mozdítani a KBVP-k és a közútkezelők közötti, az incidenskezelés 
hatékonyságának javítására irányuló kapcsolatokat; 

Magánszolgáltatású segélyhívó rendszerek
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10. úgy véli, hogy az egységes európai e-segélyhívó közszolgáltatás egymás mellett létezhet a 
mentési magánszolgáltatásokkal, amennyiben – függetlenül attól, hogy a járművásárló a 
magánmegoldást választja-e – a járműveket ellátják az e-segélyhívó közszolgáltatás 
igénybevételéhez szükséges eszközökkel annak biztosítása érdekében, hogy a jármű teljes 
élettartama alatt Európa-szerte biztosítva lehessen a szolgáltatás folyamatossága;

11. hangsúlyozza, hogy a fogyasztóknak reális áttekintést és átfogó tájékoztatást kell adni az 
általuk választott valamennyi magánszolgáltatású fedélzeti segélyhívó alkalmazás 
működéséről és hatásairól, valamint a szolgáltatás várható szintjéről;

12. fontosnak tartja, hogy amennyiben a fogyasztó úgy dönt, hogy a magánszolgáltatású 
segélyhívó szolgáltatást választja, vagy olyan országba utazik, ahol nem biztosított ez a 
szolgáltatás, a közszolgáltatású 112-es e-segélyhívó szolgáltatás automatikusan 
rendelkezésre álljon;

Adatvédelem

13. üdvözli azt a tényt, hogy az e-segélyhívó rendszer – mivel a segélyhívás kiváltásáig 
inaktív – nem teszi lehetővé a jármű nyomon követését, összhangban a 29. cikk alapján 
létrehozott adatvédelmi munkacsoport ajánlásaival;

14. hangsúlyozza, hogy megfelelő szabályokat kell elfogadniuk nem csak a mobilhálózatok 
üzemeltetőinek, hanem valamennyi érintett szereplőnek, így a járműgyártóknak, a KBVP-
knak és a készenléti szolgálatoknak az e-segélyhívásokkal kapcsolatos személyes adatok 
feldolgozására vonatkozóan, továbbá a magánélet és az adatok védelme elvei tiszteletben 
tartásának biztosítása érdekében;

15. hangsúlyozza, hogy a magánszolgáltatású e-segélyhívó rendszereknek szintén 
biztosítaniuk kell a magánélet és az adatok védelme elveinek tiszteletben tartását, 
különösen az előzetes tájékoztatáson után történő hozzájárulás és a kívülmaradás 
lehetőségének megteremtésével, összhangban a 29. cikk alapján létrehozott adatvédelmi 
munkacsoport ajánlásaival;

Egyéb kapcsolódó területek

16. hangsúlyozza, hogy az e-segélyhívó rendszer olyan műszaki megoldásokat alkalmaz 
(műholdas helymeghatározást, feldolgozást és adatátviteli képességeket) amelyek számos 
egyéb járműfedélzeti alkalmazás és szolgáltatás alapjául is szolgálnak;

17. felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy az e-segélyhívó rendszer alapjául az 
innováció ösztönzése és az európai információs technológiai ágazat által a globális 
piacokon elért versenyképesség javítása érdekében egy interoperábilis és nyílt hozzáférésű 
platform szolgáljon;

18. hangsúlyozza, hogy a járművekben – különösen menet közben – igénybe venni kívánt 
minden további szolgáltatásnak egyértelmű biztonsági, védelmi és adatvédelmi 
szabványoknak kell megfelelnie, és hogy az e szabványoknak való megfelelőséget mérni 
és ellenőrizni kell;
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19. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fokozzák tevékenységeiket az e-segélyhívó 
rendszerrel és e rendszer európai polgárok számára kínált előnyeivel kapcsolatos 
ismeretterjesztő kampányok megvalósítását illetően;

20. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

Mi az az e-segélyhívás?

Súlyos közlekedési baleset esetén az e-segélyhívó rendszerrel ellátott jármű automatikusan 
segélyhívást indít. Az e-segélyhívó rendszer – akkor is, ha az utasok beszédképtelenné váltak 
– hanghívást kezdeményez a legközelebbi közbiztonsági válaszponttal (KBVP), és segélykérő 
üzenetben elküldi az úgynevezett minimális mennyiségű adatokat (MMA) a baleset 
körülményeire vonatkozó főbb információkkal: megadja a baleset idejét, helyét, a jármű 
haladási irányát (pontos műholdas helymeghatározása alapján), valamint a jármű adatait. Az 
e-segélyhívást a jármű utasai maguk is kezdeményezhetik.

Az e-segélyhívás nem előzi meg a balesetet, de javítja a készenléti szolgálatok hatékonyságát. 
Ha a készenléti szolgálatok haladéktalanul értesülnek a balesetről, és ismerik a baleset helyét, 
gyorsan megérkezhetnek, és csökkenthetik a halál kockázatát és a sérülések súlyosságát (az 
„arany óra” elve).

Hogyan működik?

A mobilhálózat üzemeltetője a jármű kommunikációs modulja által e-segélyhívó-
azonosítójellel ellátott, a 112-es hívószámra irányuló hívásból meg tudja állapítani, hogy az az 
e-segélyhívó rendszertől érkezett. A mobilhálózat üzemeltetője a 112-es hívószámra irányuló 
egyéb hívásokhoz hasonlóan a megfelelő vészhelyzeti központhoz – az adott tagállam 
hatóságai által kijelölt közbiztonsági válaszponthoz (KBVP) – továbbítja a hívást. 

A KBVP diszpécseréhez a hanghívással egy időben az MMA-üzenet is beérkezik. Az MMA-
üzenet tartalma dekódolást követően megjelenik a diszpécser képernyőjén. A jármű pontos 
helye és haladási iránya térinformatikai rendszerben is megjeleníthető. A diszpécser 
mindeközben hallja, mi történik a járműben, és ha az lehetséges, beszélni tud az utasokkal. A 
rendelkezésre álló adatokból meg tudja ítélni, melyik készenléti segélyszolgálatot (mentők, 
tűzoltóság vagy rendőrség) szükséges riasztania a baleset helyszínére, és késedelem nélkül el 
tudja őket látni információkkal.

A KBVP diszpécsere emellett a közúti közlekedési/forgalomirányító központokat is 
közvetlenül és azonnal tájékoztatni tudja a baleset pontos helyszínéről, így az arra közlekedők 
idejekorán értesülhetnek a balesetről, megakadályozhatók a másodlagos balesetek, könnyebbé 
válik a forgalmi akadályok felszámolása, és kisebb forgalomtorlódás alakul ki.

Mi szükséges az e-segélyhívás rendszerének kiépítéséhez?

A jármű- vagy készülékgyártóknak az e-segélyhívások indítására, valamint a 
minimális mennyiségű adatok összegyűjtésére és adatkötetbe rendezésére alkalmas 
fedélzeti rendszert kell beépíteniük. 

A mobilhálózat-üzemeltetőknek az e-segélyhívásokat (a hangot és az adatokat) a 
segélyhívó központokba kell továbbítaniuk. 
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A tagállamokat modernizálniuk kell közbiztonsági válaszpontjaikat, hogy kezelni 
tudják az e-segélyhívásokat (a hangot és az adatokat). 

Mi történt idáig?

A valamennyi járműben és országban elérhető páneurópai e-segélyhívó szolgáltatás kiépítése 
egyike volt azoknak a kiemelt fontosságú feladatoknak, amelyet a közlekedésbiztonsági 
szakértők munkacsoportja 2002-ben meghatározott.

2003-ban a Bizottság a harmonizált páneurópai e-segélyhívó szolgáltatás kiépítését felvette az 
e-biztonsági kezdeményezés prioritásai közé, és támogatta az ilyen szolgáltatás 
követelményeit meghatározó e-segélyhívó vezetőcsoport létrehozását valamennyi érdekelt fél 
képviselőinek részvételével. 

A csoport 2004-ben egyetértési nyilatkozatot adott ki a páneurópai interoperábilis e-
segélyhívó szolgáltatás kiépítéséről (e-segélyhívási egyetértési nyilatkozat), és javaslatot tett 
egy arra irányuló ütemtervre, hogy 2009 végéig önkéntes alapon kezdődjön meg az e-
segélyhívónak mint szabványos kiegészítőnek a beépítése valamennyi európai járműbe. Egy 
olyan önkéntes nyilatkozatról van szó, amely szándéka szerint az aláírók azon 
elkötelezettségét tükrözi, hogy támogatják az e-segélyhívó rendszer késedelem nélküli 
megvalósítását. Az egyetértési nyilatkozatot csak 4 tagállam írta alá.

Az e-segélyhívó rendszer a 2006-ban elindított „Intelligens autó” kezdeményezés és az 
intelligens közlekedési rendszerekről szóló cselekvési terv egyik prioritása volt. Az intelligens 
közlekedési rendszerekről szóló irányelv „az EU egészére kiterjedő, kölcsönösen átjárható, 
harmonizált e-segélyhívó szolgáltatásokat” a közúti biztonsággal és óvintézkedésekkel 
kapcsolatos alkalmazások kiemelt területén belüli kiemelt intézkedések közé sorolja.

2009-ben az „e-segélyhívó: nem várhat tovább a rendszer kiépítése” című közlemény egy sor 
olyan intézkedést javasolt, amely támogatta az e-segélyhívó szolgáltatás önkéntes beépítését 
valamennyi új európai közúti járműbe. A közlemény jelezte, hogy amennyiben 2009 végéig 
nem történik számottevő előrelépés sem az e-segélyhívó járművekbe való beépítése, sem 
pedig a KBVP-infrastruktúra szükséges fejlesztése terén, a Bizottság szabályozási 
intézkedéseket bevezetését kezdi megtervezni.

Az e-segélyhívó szolgáltatás kötelező bevezetése

A közleménnyel összhangban a Bizottság 2011-ben úgy határozott, hogy jogalkotási
intézkedést tesz az e-segélyhívás kötelező bevezetésére. E szabályozási megközelítés 3 
intézkedést foglal magában:

1.- A tavaly szeptemberben elfogadott bizottsági ajánlás, amelyben a Bizottság felkéri a 
tagállamokat az e-segélyhívások fogadására szolgáló segélyhívó infrastruktúrájuk 
meghatározására; a mobilhálózatok üzemeltetőit pedig felkéri az e-segélyhívó-azonosítójel 
2014 vége előtti hálózati bevezetésére, hogy rendszereik az e-segélyhívásokat a többi 112-es 
hívásokhoz hasonlóan (azaz díjmentesen és a hálózatokban elsőbbségi hívásként) kezelje.

Az ajánlást a következők követik majd: 
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2.- Az ITS-irányelv alapján 2012 végére elfogadandó, felhatalmazáson alapuló jogi aktus, 
amely közös előírásokat állapít meg a KBVP-infrastruktúra fejlesztésére vonatkozóan.

3.- A gépjármű-típusjóváhagyási szabályozás keretében egy olyan rendeletre irányuló javaslat, 
amely Európában kötelezően előírná az e-segélyhívó fedélzeti beépítését a típusjóváhagyást 
újonnan megszerző járművekbe. 

Az előadók véleménye

E-segélyhívó: a valamennyi európai polgár javát szolgáló közszolgáltatás
Az előadók úgy vélik, hogy a közszolgáltatású e-segélyhívó rendszer kötelező kiépítését nem 
szabadna az önálló e-segélyhívó szolgáltatás üzleti jövedelmezőségére alapozni, illetve attól 
függővé tenni, mivel a figyelembe kell venni a társadalom egésze számára nyújtott előnyöket 
is.

Az e-segélyhívó szolgáltatásnak a valamennyi európai autós javát szolgáló díjmentes, 
közszolgáltatású segélyhívó szolgáltatásnak kell lennie, függetlenül attól, hogy kinek milyen 
márkájú autója van.

Magánszolgáltatású segélyhívó rendszerek (TPS)

A fedélzeti rendszereket használó segélyhívó magánszolgáltatások a 90-es évek végén 
kezdtek megjelenni Európában. Európában és világszerte ma már számos autógyártó és 
szolgáltató (pl. a Volvo, a PSA, a Fiat és a BMW) kínál saját fejlesztésű fedélzeti segélyhívó 
rendszereket. E szolgáltatásokat rendszerint más szolgáltatásokkal, például autómentéssel, 
fedélzeti mobiltelefonnal, dinamikus navigációval stb. kombinálva kínálják. 

A segélyhívásokat saját telefonos ügyfélszolgálataikon fogadják, vészhelyzet esetén a 
hívásokat és a baleset adatait továbbítják a KBVP-központba. A gyártóknak eseti alapon, 
külön meg kell állapodniuk az egyes tagállamok kijelölt KBVP-hatóságaival, ha területükön 
szolgáltatást kívánnak nyújtani.

Noha ezek a szolgáltatások már több mint 10 éve bizonyítják hasznosságukat, mégsem 
terjedtek el igazán Európa piacain (a járműpark alig 0,4%-ában működnek). Általában a 
felsőkategóriás járművekre korlátozódnak, és azokban az országokban kínálják őket, ahol 
üzleti szempontból egyértelműen jövedelmezőek lehetnek. 

A segélyhívó magánszolgáltatások nem terjednek ki valamennyi európai országra, ezért 
amikor a járművekkel olyan országokba utaznak, amelyekben a szolgáltatást nem a 
magántársaság nyújtja, ott a szolgáltatás nem is működik. Emellett a korábban bevezetett 
szolgáltatások közül többet üzemen kívül helyeztek a piaci hiányosságok miatt, fedélzeti 
segélyhívó szolgáltatás nélkül hagyva a felhasználót a jármű hátralévő élettartamára.

Az előadók úgy vélik, hogy a 112-es segélyhívó számon alapuló egységes európai e-
segélyhívó közszolgáltatás egymás mellett létezhet a segélyhívó magánszolgáltatásokkal, 
amennyiben elfogadják a fogyasztó számára a szolgáltatás folyamatosságának biztosításához 
szükséges intézkedéseket.
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Hozzáadott értéket képviselő köz- és magánszolgáltatások

Az egységes európai e-segélyhívó közszolgáltatás rendszerének kiépítésével a jövőbeni 
járműveket alapszintű fedélzeti telematikai platformmal látják el, amely olyan műszaki 
megoldásokat alkalmaz (vezeték nélküli kommunikációt pontos helymeghatározással és a 
járműirányító és -érzékelő rendszerekhez való csatlakozással), amely számos fedélzeti 
alkalmazás alapjául szolgál majd. 

A járműhasználók, a gépjárműipar és a távközlési ágazat egyaránt profitálhat az e-
segélyhívási rendszer telematikai platformjának jelenlétén alapuló új szolgáltatások 
nyújtásából, és abból, hogy a telematikai rendszer további adatokat tud gyűjteni és továbbadni 
a járművek részére.
Ezért az eredetileg az európai e-segélyhívó közszolgáltatásra szánt fedélzeti rendszer 
hozzáadott értéket képviselő – akár díjmentes, akár kereskedelmi –
szolgáltatásokkal/alkalmazásokkal bővíthető. 

Az előadók úgy vélik, hogy e lehetséges alkalmazások koherens, nyílt rendszerarchitektúrába 
való integrálása és ésszerűsítése növelné a hatékonyságot és a használhatóságot, ugyanakkor 
csökkentené a költségeket, és nagyobb fokú bővíthetőséget biztosítana, lehetővé téve a 
későbbi új vagy továbbfejlesztett alkalmazások beépítését. A „nyílt fedélzeti platform” 
fogalmának meghatározása az ITS cselekvési terv részét képezi. 

A felhasználók számára a választás lehetőségét, a hozzáférést pedig nem csak a 
gépjárműgyártók befolyása alatt álló szolgáltatók számára biztosító nyílt fedélzeti rendszerek 
serkentőleg hatnak a teljes európai telematikai piacra, és méltányos áron mozdítják elő a 
termékek sokféleségét és az innovációt. 

Ezért a fogyasztók szabad választásának lehetőségét és a szolgáltatóknak biztosított szabad
hozzáférést a fedélzeti platformmal kapcsolatos, az eredeti alkatrészgyártókra vonatkozó 
kritériumok részévé kell tenni. A járműinfrastruktúrához való hozzáférés megfelelő 
szabványosított interfészeken keresztül érhető el.

Emellett minden további szolgáltatást csak abban az esetben szabad engedélyezni, ha nem 
ellentétesek a vezetésbiztonsággal, és eleget tesznek az elfogadott szabványoknak. 

Adatvédelem 

Az e-segélyhívás telematikai platformján alapuló minden további fedélzeti alkalmazásnak 
teljes mértékben meg kell felelnie az adatok és a magánélet védelmére vonatkozó hatályos 
előírásoknak. Különösen az alábbiakról van szó:

1. Azt, hogy milyen célokra használhatók fel az adatok, egyértelműen meg kell határozni az 
egyes szerződésekben. A szerződéseknek egyértelműen kell rögzíteniük azt is, hogy az 
érintett adatok kezelője a harmadik fél szolgáltató, amelyre nézve kötelező az adatvédelmi 
irányelv és a nemzeti jogszabályok hatálya alá tartozó adatkezelőkre vonatkozó valamennyi, 
az adatok és a magánélet védelmével kapcsolatos előírás.
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2. Kizárólag az adott cél vonatkozásában szükséges és releváns adatok továbbíthatók, azaz 
biztosítani kell, hogy mindegyik harmadik fél szolgáltató csak a vonatkozó szerződés 
alkalmazásában szükséges adatokat kapja meg.

A nomád készülékek e-segélyhívóként történő használata

Noha az e-segélyhívó funkció biztosítása bizonyos mértékig nomád megoldások (például 
mobiltelefon) alkalmazásával is elérhető, az előadók nagyon kritikusak a típusjóváhagyást 
újonnan megszerző járművekre vonatkozó kötelező bevezetésüket illetően, mivel e nomád 
eszközök eltávolíthatók, illetve feledékenységből elmaradhat aktiválásuk.

Az e-segélyhívó rendszer előnyei

Az e-segélyhívó rendszer fő előnye a közúti balesetek miatti halálesetek számának 
csökkentése és a közúti balesetek által okozott sérülések súlyosságának enyhítése annak 
köszönhetően, hogy a készenléti szolgálatok gyorsabban érhetnek a baleset helyszínére.

A rövidebb mentési idő – a mentőcsapatok, a rendőrség és a járműszállító cégek gyorsabb 
kiérkezése – lehetővé teszi a baleseti helyszín gyorsabb megtisztítását, és az e-segélyhívó 
rendszer ilyen módon lerövidíti a torlódás idejét, és az extern költségek csökkentésével 
hozzájárul az európai közúti közlekedés hatékonyságának javulásához. 

A hatóságok számára az e-segélyhívó rendszer előnyeit főként a) a közlekedési baleset 
egészségügyi következményeinek, b) a további baleseteknek az adott helyszínen történő 
bekövetkezése kockázatának és c) a baleset forgalomra gyakorolt hatásának mérséklődése 
szemlélteti.

Az autóipar számára a típusjóváhagyást újonnan megszerző valamennyi járműnek az 
egységes európai e-segélyhívó közszolgáltatási rendszerrel való kötelező ellátása új 
lehetőségeket nyit meg az e-segélyhívó rendszer telematikai platformját használó, hozzáadott 
értéket képviselő további szolgáltatások bevezetésére.

E tekintetben az e-segélyhívó szolgáltatás európai bevezetésének különféle gazdasági 
elemzései azt mutatták, hogy az e-segélyhívó közszolgáltatás számos más olyan kereskedelmi 
szolgáltatás elindítására teremthet lehetőséget, amely már készen áll a piaci bevezetésre, de 
sikerükhöz még szükség van egy élenjáró technológiai megoldásokat felvonultató 
alkalmazásra. Ezért az e-segélyhívó szolgáltatás támogatást nyújthat a biztonság és a 
gazdaság szempontjából további előnyöket kínáló telematikai magán- vagy 
közszolgáltatásoknak.
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