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Tárgy: A Johannes Koll német állampolgár által benyújtott 1556/2008. számú petíció 
a repülőtereken használatos testszkennerekről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy akadályozza meg, hogy az 
Európai Bizottság megvalósítsa a repülőtereken alkalmazandó testszkennerekre vonatkozó 
terveit. A petíció benyújtója szerint az ilyen szkennerek használata súlyosan sérti az 
állampolgárok magánszféráját. Kétli, hogy a szkennerek által nyújtott előnyök kellően 
ellensúlyoznák a magánszféra durva megsértését. Főleg azt tartja elfogadhatatlannak, hogy a 
szkennereket magáncégek alkalmazottai és nem hivatalnokok kezelnék. Továbbá nem biztos 
abban, hogy a testszkennerek használata nem jár-e egészségügyi veszélyekkel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. március 17. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. július 7.

Háttér

A testszkennerek újonnan kifejlesztett technológián alapuló eszközök, amelyek segítségével 
át lehet vizsgálni az embereket a szorosan a testen viselt tiltott veszélyes tárgyak kiszűrése 
céljából. A testszkenner a ruházatot átláthatóvá téve képet alkot az adott személy testéről, és 
azonosítja a ruházattól eltérő, bizonyos tömegű és sűrűségű tárgyakat.



PE427.110v02-00 2/6 CM\899816HU.doc

HU

A testszkenner az európai repülőterek magas biztonsági szintjének fenntartására szolgáló 
technikai megoldások egyike.

A Bizottság az Európai Parlament 2008. október 26-i kérésének megfelelően vizsgálja, hogy 
melyek a magánszféra és az utasok egészségének védelméhez elengedhetetlen feltételek, 
amelyeket e technológiának az európai repülőtereken történő biztonsági átvizsgálás keretében 
való esetleges alkalmazása esetén be kell tartani. A Bizottság e vizsgálatának háttere a 
következő.

Jogi háttér

Az Európai Unió légiközlekedés-védelmi jogszabályainak célja a személyek és javak Európai 
Unión belüli védelme a polgári légi közlekedés elleni jogellenes beavatkozások (pl. 
repülőgép-eltérítés, repülőgépek elleni szabotázsakciók) megakadályozása révén.1

A légiközlekedés-biztonság szavatolásának egyik fontos eszköze a személyek és a poggyász 
átvizsgálása a repülőtér biztonsági zónájába2, illetve a repülőgépbe való belépés előtt, az 
európai jogszabályok értelmében tiltott veszélyes tárgyak kiszűrése érdekében3.  

A testszkenner jelenleg nem elismert, a hatályos uniós jogszabályok által engedélyezett 
utasátvizsgálási eszköz4. Ezért a testszkennerek nem léphetnek szisztematikusan az olyan 
elismert átvizsgálási módszerek helyébe, mint a kézi motozás vagy a fémérzékelő kapun való 
áthaladás és az azt követően folyamatosan, véletlenszerűen kiválasztott minimális számú utas 
kézi motozása, illetve valamennyi olyan utas kézi motozása, akiknél a kapu jelzett5.

                                               
1 A polgári légi közlekedés biztonsága területén közös szabályok létrehozásáról szóló, 2002. december 16-i 
2320/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 355., 2002.12.30., 1. o.) legkésőbb 2010. április 
29-én a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2008. március 11-i 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 97., 2008.4.9., 
72. o.) váltja fel. A vizsgálat során a légiközlekedés-biztonság tekintetében 2010. április 29-étől teljes egészében 
alkalmazandó jogi helyzet szolgál alapul, mivel ez a jogi helyzet a testszkennerek esetleges alkalmazásáról folyó 
vita vonatkozásában relevánsabb, tekintettel arra, hogy a jelenleg hatályos jogi helyzet addigra érvényét veszti.
2 Utasok és más személyek (repülőtéri alkalmazottak, illetve a légitársaságok, a légifuvarozók vagy más 
szolgáltatók alkalmazottai, valamint rendőrök és más hatósági személyek). Bizonyos, pontosan meghatározott 
helyzetekben kivételek alkalmazhatók.
3 Az egységes légiközlekedés-védelmi követelményrendszer végrehajtásához szükséges intézkedések 
meghatározásáról szóló 820/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 221., 2008.8.19., 8. o.), amelynek helyébe a 
polgári légi közlekedés védelméről szóló 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékletében 
foglalt közös alapkövetelmények kiegészítéséről szóló, 2009. április 2-i 272/2009/EK bizottsági rendelet (HL L 
91., 2009.4.3., 7. o.) és egy vagy több további, még elfogadásra váró végrehajtási rendelet lép.
4 A jelenlegi (a 820/2008/EK bizottsági rendelet 4. cikke) és az új jogszabály (272/2009/EK bizottsági rendelet) 
egyaránt engedélyezi a korlátozott ideig tartó kísérleti bevezetést az új technológiákat alkalmazó átvizsgálási 
módszerek értékelésére.
5 A 272/2009/EK bizottsági rendelet mellékletének A. része értelmében az alábbi módszerek kerülnek elsődleges 
vagy másodlagos eszközként önálló vagy együttes alkalmazásra: motozás; fémérzékelő kapuk (WTMD); kézi 
fémérzékelő eszközök (HHMD); robbanóanyag-felderítő kutyák; és robbanóanyagnyom-felderítő eszközök. A 
követelmények és az eljárások a Bizottság által elfogadandó, 2010. április 29-étől alkalmazandó végrehajtási 
jogszabályok tárgyát képezik.
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Ahhoz, hogy a testszkenner a repülőtereken történő utasvizsgálat elismert módszerei és 
technológiái közé tartozhasson, a Bizottság határozatára van szükség, amelyet a 
tagállamoknak és az Európai Parlamentnek el kell fogadnia.1 Ezt követően végrehajtási 
jogszabályok fogadhatók el2 az utasvizsgálat követelményeinek és eljárásainak további 
pontosítása érdekében, biztosítva ezáltal az emberi jogok, a magánélet és a személyes 
méltóság védelme, valamint az adatvédelem általános elveinek való megfelelést.

Gyakorlati háttér

Az utasok előírt átvizsgálásának biztosítása érdekében a személyek és kézipoggyászuk 
vizsgálatát szisztematikusan a repülőterek azon pontjain végzik, amelyeken valamennyi 
utasnak át kell haladnia ahhoz, hogy eljusson a repülőtér biztonsági zónájába (általános 
utasvizsgálat), illetve a repülőgép fedélzetére (beszállókapunál történő utasvizsgálat).

Ezeken a pontokon jelenleg általában háromszoros ellenőrzés zajlik: az utasokat felkérik, 
hogy úgy jelenjenek meg az utasvizsgálaton, és úgy készítsék elő poggyászukat, hogy a 
vizsgálatot kielégítően és eredményorientáltan el lehessen végezni.3 Amíg a kézipoggyászt 
külön átvizsgálják,4 az utasok általában egy fémérzékelő kapun haladnak át,5 amely biztosítja 
a fegyverek és a kések (és más, fémből készült tiltott tárgyak) kiszűrését. Ezt követően 
véletlenszerűen kiválasztanak minimális számú utast, akik kézi motozáson esnek át.

Az utasok kézi motozása sajnos sem az utasok, sem a biztonsági személyzet körében nem 
népszerű, és a felderítési arány nem mindig kielégítő.6 A kézi motozás összességében nem 
optimális megoldás a személyek testén elrejtett tiltott tárgyak kiszűrésére.

Testszkennerek

Az elmúlt öt év során azzal a céllal fejlesztették ki a testszkennereket, hogy azok segítségével 
fel lehessen tárni a személyek testén vagy ahhoz közel viselt, fémből vagy nem fémből 
készült, be nem jelentett tiltott tárgyakat.

Az átvizsgálás néhány másodpercet vesz igénybe, ami alatt a gép elkészíti a képet. A kép 
átlátszatlan, és a legtöbb elérhető technológia esetében a fényképészeti negatívhoz hasonlít. A 
testszkennerrel történő átvizsgáláshoz az adott személynek néhány másodpercig egy 

                                               
1 A 300/2008/EK rendelet 19. cikkének (3) bekezdése (európai parlamenti ellenőrzéssel történő bizottsági 
eljárás).
2  A 300/2008/EK rendelet 19. cikkének (2) bekezdése (európai parlamenti ellenőrzéssel történő bizottsági 
eljárás).
3 A 820/2008/EK bizottsági rendelet mellékletének 4.3.3. pontja. A rendelet helyébe 2010. április 29-étől egy 
vagy több, még elfogadásra váró végrehajtási rendelet lép.
4 A 820/2008/EK bizottsági rendelet mellékletének 4.3.1. és 4.3.2. pontja. A rendelet helyébe 2010. április 29-
étől egy vagy több, még elfogadásra váró végrehajtási rendelet lép.
5 A 2320/2002/EK rendelet mellékletének 4.1. pontja. A rendeletet 2010. április 29-étől teljes egészében a 
2008/300/EK rendelet váltja fel.
6 A 2320/2002/EK rendelet 7. pontjának (2) bekezdésével összhangban a Bizottság által elvégzett ellenőrzések 
szerint. A rendeletet 2010. április 29-étől teljes egészében a 2008/300/EK rendelet váltja fel.
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(telefonfülke nagyságú) testszkenner belsejében vagy közvetlenül előtte kell állnia.

A testszkennerek vonatkozásában különböző technológiák kifejlesztésén dolgoznak. A 
leginkább előrehaladottak:

- milliméteres hullámok, rádióhullámok alkalmazásával;
- röntgensugarak visszaverődésén alapuló technológia, alacsony energiájú 

röntgensugarak alkalmazásával;
- t-sugarak, az elektromágneses spektrumon belül az infravörös fény és a 

mikrohullámok között elhelyezkedő terahertzes sugárzással.

A „testszkenner” kifejezés mindezen technológiákra általánosan használatos. A 
testszkennerek alkalmazását várhatóan csak nagy repülőterek fogják fontolóra venni, mivel a 
gépek terjedelmesek és igen drágák.

Az egészségügyi hatások tekintetében a nemzeti szintű tanulmányok kimutatták, hogy a 
milliméterhullámos technológia nem rejt kockázatot.1 A röntgensugarak visszaverődésén 
alapuló technológia esetében a sugárdózis a becslések szerint az utast egy hosszabb repülőút 
alatt érő természetes eredetű ionizáló sugárzás néhány százalékának felel meg. Az ilyen 
berendezések használatára az Euratom sugárvédelmi jogszabályai vonatkoznak, különös 
tekintettel a 96/29/Euratom tanácsi irányelvnek2 az e gyakorlatok engedélyezés előtti 
indokolásáról szóló rendelkezéseire. Egyes tagállamokban az emberek kizárólag orvosi célból 
tehetők ki szándékosan ionizáló sugárzásnak, így a röntgenes testszkennerek biztonsági célú 
alkalmazása kizárt. A terahertzes technológia a mozgó célpontok átvizsgálására szolgálna, az 
utasok átvizsgálására azonban még nem alkalmazható megfelelően. 

A magánszféra védelmének tekintetében szavatolni kell, hogy a testszkenner által készített 
képeket a biztonsági személyzeten kívül senki más ne láthassa, továbbá hogy a képeket ne 
tárolják. 

A Bizottság megjegyzései a petícióhoz

A fémérzékelő kapu és a kézi motozás együttes alkalmazása jelenleg az elrejtett tiltott tárgyak 
kiszűrésének legjobb, bár nem a lehető legtökéletesebb eszköze. A testszkennerek bizonyos 
fokú megbízhatósággal és pontossággal képesek minden olyan tárgy feltárására, amelyet 
valamely személy a testén vagy ruházatában, illetve ruházata alatt elrejtett. Az európai 
légiközlekedés-védelmi jogszabályok arra az elvre épülnek, hogy a módszereket és a 
technológiákat folyamatosan az új fenyegetésekhez és a fejlődő kockázatfelmérési 
módszerekhez kell igazítani.
A Bizottság ezért 2008. szeptember 5-én a Légiközlekedés-védelmi Bizottság tagállami 
képviselőinek 2008. július 9–10-i támogató szavazata alapján rendelettervezetre irányuló 

                                               
1 Az alkalmazott rádióhullámok a mobiltelefonok esetében engedélyezett érték 0,01%-ának felelnek meg.
2 A Tanács 1996. május 13-i 96/29/Euratom irányelve a munkavállalók és a lakosság egészségének az ionizáló 
sugárzásból származó veszélyekkel szembeni védelmét szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról 
(HL L 159., 1996.6.29., 1. o.).
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javaslatot nyújtott be a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek, amelyben többek között 
javasolta a testszkennerek alkalmazásának felvételét az elismert vizsgálati módszerek közé. 
Az Európai Parlament 2008. október 23-án állásfoglalást fogadott el a repülésbiztonsági 
intézkedések és a testszkennerek emberi jogokra, magánéletre, adatvédelemre és emberi 
méltóságra gyakorolt hatásáról,1 amelyben kérte a helyzet mélyrehatóbb elemzését.
A Bizottság válaszul egyrészt munkacsoportot alakított az érdekelt felek részvételével, amely 
az elmúlt év decemberében ülésezett, másrészt 2009 első negyedévében nyilvános 
konzultációt szervezett. Az európai adatvédelmi biztost, a 29. cikk szerinti munkacsoportot és 
az Alapjogi Ügynökséget felkérték, hogy juttassák el a Bizottság számára a testszkennerek 
repülőtereken történő használatával kapcsolatos véleményüket.

Következtetés

A Bizottság teljes mértékben megérti az állampolgárok, köztük a petíció benyújtójának 
aggodalmait a testszkennerek repülőtereken történő használatával kapcsolatban.

A személyek repülőtéri átvizsgálásának egyik lehetséges módszere valóban a testszkennerek 
alkalmazása. Annak eldöntése céljából, hogy a testszkenner mint a személyek repülőtéri 
átvizsgálásának egyik módszere engedélyezhető-e, és amennyiben igen, milyen feltételekkel 
(például az utasról egy vele azonos nemű személy készíti a képet, amelyet távolról 
elemeznek), a Bizottság konzultációt folytat a testszkennerek repülésbiztonság területén való 
alkalmazásának emberi jogokra, magánéletre, adatvédelemre és emberi méltóságra gyakorolt 
hatásáról. Az Európai Parlament aggodalmainak teljes mértékű figyelembevétele érdekében 
alapos meghallgatásokra kerül sor.

Az értékelés befejezését követően az Európai Bizottság javaslatot fog tenni a megfelelő 
lépésekre.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2012. április 20.

A Bizottság észrevételei

A Bizottság 2011 novemberében jogszabályokat fogadott el (1141/2011/EU és 1147/2011/EU 
rendelet2), amelyek lehetővé teszik a repülőterek üzemeltetői és a tagállamok számára az 
ionizáló sugárzást nem használó biztonsági szkennerek alkalmazását, amennyiben úgy 
tekinthető, hogy ez a technológia az adott repülőtéren – az alapvető jogok teljes körű 

                                               
1 Az Európai Parlament (2008)0521. számú állásfoglalásában kérte a bizottságot, hogy készítse el az alapvető 
jogokra vonatkozó hatásvizsgálatot, konzultáljon az európai adatvédelmi biztossal, a 29. cikk szerinti 
munkacsoporttal és az Alapjogi Ügynökséggel, készíttessen az ilyen technológiák lehetséges egészségügyi 
hatásairól tudományos és orvosi értékelést, valamint készítsen gazdasági, kereskedelmi és költség-haszon 
elemzést.
2 A Bizottság 1141/2011/EU rendelete (2011. november 10.) a polgári légi közlekedés védelmére vonatkozó 
közös alapkövetelmények kiegészítéséről szóló 272/2009/EK rendeletnek a biztonsági szkennerek európai uniós 
repülőtereken való alkalmazása tekintetében történő módosításáról (HL L 293., 2011.11.11.) és a Bizottság 
1147/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. november 11.) a polgári légi közlekedés védelmére vonatkozó 
közös alapkövetelmények végrehajtásáról szóló 185/2010/EU rendeletnek a biztonsági szkennerek európai uniós 
repülőtereken való alkalmazása tekintetében történő módosításáról (HL L 294., 2011.11.12.).
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tiszteletben tartása mellett – segíti a hatékony és fenntartható biztonsági ellenőrzések 
megvalósítását.

Az új uniós jogszabályok nem írják elő a biztonsági szkennerek alkalmazását, és a 
tagállamok, illetve a repülőterek eldönthetik, használják-e őket vagy sem. Amennyiben 
azonban alkalmaznak biztonsági szkennereket, meg kell felelniük az uniós szinten 
meghatározott üzemeltetési feltételeknek és teljesítménykövetelményeknek.

A biztonsági szkennerek csak olyan minimumfeltételeknek megfelelően alkalmazhatók, mint 
például hogy a biztonsági szkennerek nem tárolhatják és nem őrizhetik meg a képeket, és 
azokat nem szabad lemásolni, kinyomtatni vagy visszakeresni; hogy a képekhez való 
jogosulatlan hozzáférés és a képek felhasználása tilos és azt meg kell akadályozni; vagy hogy 
kép elemzését végző személynek a berendezéstől elkülönített helyiségben kell dolgoznia. Az 
utasokat tájékoztatni kell a biztonsági szkennerrel való ellenőrzés körülményeiről. Emellett az 
utasok számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy visszautasítsák a szkennerek 
alkalmazását, és alternatív módszerrel kerüljenek átvizsgálásra.

A Bizottság ezenkívül komoly figyelmet fordított a polgárok egészségére és biztonságára.
Ezért az uniós repülőtereken jelenleg csak olyan biztonsági szkennerek használhatók, amelyek 
nem alkalmaznak röntgentechnológiát. A Bizottság felkért egy független szakértői csoportot –
az új és újonnan azonosított egészségügyi kockázatok tudományos bizottságát (ÚÚAKTB) –, 
hogy végezzen további értékeléseket az ionizáló sugárzást alkalmazó biztonsági szkennerek 
emberi egészségre gyakorolt lehetséges hatásaira vonatkozóan. Az ÚÚAKTB véleménye 
várhatóan 2012 tavaszán készül el.

Az emberek testén elrejtett tiltott tárgyak kiszűrésére a repülőtéri ellenőrző pontokon jelenleg 
használt leggyakoribb módszer a fémérzékelő kapuk és a motozás együttes alkalmazása. A 
biztonsági szkennerek további átvizsgálási módszert kínálnak ahhoz, hogy nagyfokú 
megbízhatósággal és pontossággal kiszűrhetőek legyenek az emberek testén elrejtett tárgyak, 
ideértve a nem fémből készült, kockázatot jelentő tárgyakat, például a robbanóanyagokat is.

A Bizottság a biztonsági szkennerekről szóló közleményében (COM(2010)0311)1 és a 
jogszabályokat kísérő hatásvizsgálatokban elemezte a biztonsági szkennerek használatához 
kapcsolódó összes megválaszolatlan kérdést.

Következtetés

Az Európai Bizottság teljes mértékben megérti a biztonsági szkennerek repülőtéri 
használatával kapcsolatos állampolgári aggályokat. Az új európai jogszabályok biztosítják, 
hogy a szkennereket csak az alapvető jogok és az emberi egészség védelmét szolgáló szigorú 
feltételek mellett alkalmazzák. 

Jelenleg a tagállamok és a repülőterek szabadon dönthetnek a nem röntgentechnológián 
alapuló biztonsági szkennerek repülőtereiken történő használatáról. A biztonsági szkennerek 
alkalmazása esetén meg kell felelniük az uniós szinten meghatározott üzemeltetési 
feltételeknek és teljesítménykövetelményeknek. Emellett lehetőséget kell biztosítaniuk az 
utasok számára arra, hogy alternatív átvizsgálási módszert válasszanak.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0311:FIN:EN:PDF.


