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Tárgy: Norbert Jung, német állampolgár által benyújtott 1316/2009. számú petíció a 
kereskedelmi légi járműveken az ülések közötti minimális távolságra vonatkozó 
uniós jogszabályra irányuló kérelemről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója úgy véli, hogy számos kereskedelmi légitársaság gépének 
turistaosztályán az üléshez biztosított hely túl szűk a 185 centiméternél magasabb személyek 
számára. Így statisztikai szempontból a német lakosság 12%-a érintett a szóban forgó 
kérdésben. A petíció benyújtója kéri, hogy egy erre vonatkozó kritériummal egészítsék ki a 
műszaki biztonsági előírásokat, valamint hogy ezt a kérdést is vonják az uniós jogszabályok 
hatálya alá.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. december 18. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. május 11.

A biztonságot érintő kérdések

Ami a közösségi jogot illeti, a tervezési szabványok nem tartalmaznak az ülések közötti 
minimális távolságra vonatkozóan előírt számadatokat. E tekintetben a közösségi jogban 
jelenleg rögzített egyetlen rendelkezés egy biztonsági vonatkozású szabály, amelynek 
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értelmében az utastér elrendezését az 1702/2003/EK1 rendelet alapján az Európai 
Repülésbiztonsági Ügynökségnek (EASA) kell jóváhagynia, és annak meg kell felelnie az 
alkalmazandó biztonsági előírásoknak, amelyek a 90 másodpercen belüli vészhelyzeti 
evakuálásra vonatkozó szabványokat is magukban foglalják. A légi járművek tervezői 
biometrikus technológiákat alkalmaznak az említett előírások betartására, amely technológiák 
más területeken is használatosak.

A Bizottság tudatában van annak, hogy a légi utasok egyre növekvő számban kifogásolják 
annak tényét, hogy az üléssorok közötti távolság az elmúlt években nem pusztán a 
kényelmetlenség szintjére csökkent, hanem oly mértékben, hogy az már esetlegesen 
veszélyezteti az utasok biztonsági előírások betartására irányuló képességét evakuálás esetén.

Biztonsági szempontból tekintve, a vészhelyzeti evakuálást szimuláló gyakorlatok azt 
mutatták, hogy a jóváhagyott utastér-kialakítás 90 másodpercen belüli evakuálást tesz 
lehetővé. A sorok közötti nagyobb távolság kérdését a vészhelyzeti evakuálás átfogó 
megközelítésének összefüggésében kell vizsgálni. Míg a tágasabb hely elősegítené a sorok 
közötti kijutást, ez kihatna az evakuálásra oly módon, a sorok között ülők gyors áramlása 
potenciálisan veszélyes szűk keresztmetszeteket eredményezhet a folyosón. Ezenfelül a légi 
járművek üléseinek statikus és dinamikus vizsgálata – amely annak biztosítására irányul, hogy 
az utasok kényszerleszállás esetén ne szenvedjenek súlyos sérüléseket – azon a feltevésen 
alapul, hogy az utasok alaphelyzetbe állított háttámlának támaszkodva, kiegyenesedve ülnek 
helyükön, nem pedig előrehajolva, ún. biztonságos ülési helyzetben („brace position”). Ez 
utóbbi ülési helyzet nem alkalmazható előreláthatatlan vészhelyzetek esetén. 

Az EASA a közelmúltban kézhez kapta az utastérre vonatkozó hatályos biztonsági előírások 
felülvizsgálatát célzó tanulmány eredményeit, amelyben arra a következtetésre jutottak, hogy 
nincs arra utaló bizonyíték, hogy az ülésosztást vagy a biztonságos ülési helyzetet szabályozni 
kell a vészhelyzeti evakuálás és kényszerleszállás javítása érdekében.

Az utasok jogai

Az Európai Bizottság a közelmúltban nyilvános konzultációt indított a fennálló problémákról 
és előnyben részesített megoldásokról a légi utasok jogairól szóló jogszabály végrehajtásával 
és betartatásával összefüggésben. Jóllehet arra nem terjed ki a szóban forgó jogszabály 
hatálya, a konzultáció témái között szerepel egy ülésosztásra vonatkozó kérdés is, mivel a 
Bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri az iparág által érvényesített aktuális üzleti 
gyakorlatokat, amelyek hatással lehetnek az utasok jogaira, és ily módon a jogalkotók 
figyelmére érdemesek. 

A nyilvános konzultáció keretében a Bizottság felhívta az érdekelt feleket, hogy ismertessék 
véleményüket arra vonatkozóan, hogy esetlegesen szükség van-e a szóban forgó kérdésben 
további szabályozásra, akár a légi fuvarozók közötti önkéntes megállapodások révén. A 

                                               
1 A Bizottság 2003. szeptember 24-i 1702/2003/EK rendelete a légi járművek és kapcsolódó termékek, 
alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és 
gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról (EGT vonatkozású szöveg), 
HL L 243., 2003.9.27., 6–79. o.
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kérdőíves válaszok benyújtására legkésőbb 2010. március 1-ig volt lehetőség az interaktív 
döntéshozatali eszköz1 segítségével.

Az említett nyilvános konzultáció eredményei nem befolyásolják a szóban forgó területen 
megvalósuló bizottsági kezdeményezéseket, illetve nem jelentik azok elindítását. 

Következtetés

A Bizottság azon a véleményen van, hogy a jelenleg rendelkezésére álló adatok nem 
indokolják kellőképpen a petíció benyújtója által említett követelmény bevezetését a légi 
biztonság területén hatályos közösségi jogszabályokba.

A Bizottság nyilvános konzultációt indított az utasok jogainak tárgyában, amely az ülésosztás 
kérdésére is kiterjed. Mindez nem befolyásolja a Bizottság szóban forgó kérdéssel kapcsolatos 
álláspontját.

                                               
1 http://apr.europa.eu


