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RÖVID INDOKOLÁS 

Az egész EU-ra kiterjedő, kölcsönösen átjárható e-segélyhívó valamennyi uniós országbeli 

járműben való kiépítése az Unió egyik fő célkitűzése és a 2011 és 2020 közötti időszakra 

szóló közúti biztonsági cselekvési program eleme. Az EU-ban 2012-ben mintegy 1,1 millió 

közlekedési baleset történt, amelyek során közel 28 ezren vesztették életüket, és több mint 1,5 

millióan sérültek meg. 

 

A járművekbe beépítendő e-segélyhívó rendszer célja, hogy súlyos baleset esetén értesítse a 

sürgősségi segélyszolgálatokat és hogy biztosítsa a képesített és felszerelt segítő személyzet 

korábbi kiérkezését, ami körülbelül nettó 10 perces időmegtakarítást jelent.  

 

Jelenleg az EU-ban a járműveknek csupán 0,7%-át szerelték fel egyéni e-segélyhívó 

rendszerrel; ezt különböző európai gépkocsigyártók ezt és egyéb szolgáltatásokat 

(autómentés, dinamikus navigáció stb.) már kínálják is.  

 

Az előadó üdvözli az egész EU-ra kiterjedő, kölcsönösen átjárható e-segélyhívó kiépítéséről 

szóló határozatra irányuló javaslatot, amely összhangban áll az Unió 2011 és 2020 közötti 

időszakra szóló közúti biztonsági cselekvési programjával és a Parlament korábbi, 2012. 

július 3-án elfogadott állásfoglalásával (P7_TA(2012)0274). 

 

Ugyanakkor ahhoz, hogy a tagállamok kiépíthessék a közbiztonsági válaszpontok 

infrastruktúráját, a gépjárműipar pedig végrehajthassa a 2014. közepén felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok révén meghatározandó műszaki kiigazításokat, a 2015. október 1-jei 

céldátum igen ambiciózusnak tűnik. Ezért az előadó javasolja e dátum 2016. júniusra való 

elhalasztását. 

 

Emellett az előadó azt a kötelezettséget vezetné be a tagállamok számára, hogy a mobil 

végberendezésekről a 112-es számra kezdeményezett hívások esetében biztosítsák a hívó 

helyének meghatározására vonatkozó egyenértékű pontossági és megbízhatósági szintet.  

 

Az e-segélyhívó kiépítése megerősíti, hogy a GNSS-helymeghatározó adatok ténylegesen 

lehívhatók és a mobil hálózatokon keresztül továbbíthatók a 112-es szolgálatokhoz. Ugyan az 

e-segélyhívó jelentősége nem vonható kétségbe, meg kell jegyezni, hogy az EU-ban évente 

kezdeményezett segélyhívásoknak csupán 1,7%-át fogja kitenni.1 A Bizottság jelenlegi 

javaslata egy igazolhatatlan és következményekkel járó helyzetet eredményezne, amelyben a 

polgárok helyét a közúti baleseteket követően kizárólag a 112-es szolgálatok határoznák meg 

pontosan.  

 

Ez a kötelezettség lehetővé tenné, hogy a polgárok és a sürgősségi segélyszolgálatok 

maximalizálják a GNSS helymeghatározó technológia használatából eredő társadalmi 

hasznot, mivel becslések szerint az Unióban kezdeményezett, évi 320 millióra tehető 

segélyhíváshoz képest évente 5,5 millió e-segélyhívást kezdeményeznek majd. 

 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=2252 

  



 

PE519.838v02-00 4/10 AD\1011591HU.doc 

HU 

E módosítás célja annak biztosítása, hogy a már széles körben kiépített GNSS 

helymeghatározó technológiákból valamennyi polgárnak előnye származzon, ne csak 

azoknak, akik e-segélyhívóval felszerelt járművekkel rendelkeznek. 

 

MÓDOSÍTÁSOK 

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi 

Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat: 

 

Módosítás  1 

Határozatra irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A 2010/40/EU európai parlamenti és 

tanácsi irányelvnek az EU egészére 

kiterjedő, kölcsönösen átjárható, 

harmonizált e-segélyhívó szolgáltatások 

tekintetében való kiegészítéséről szóló, 

2012. november 26-i 305/2013/EU 

felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 

előírásokat határoz meg a közbiztonsági 

válaszpontok (KBVP-k) infrastruktúráját 

érintő, az e-segélyhívások megfelelő 

fogadásához és kezeléséhez szükséges 

fejlesztések tekintetében,21 biztosítva ezzel 

az EU egészére kiterjedő harmonizált e-

segélyhívó szolgáltatások kompatibilitását, 

kölcsönös átjárhatóságát és 

folyamatosságát. 

(3) A 2010/40/EU európai parlamenti és 

tanácsi irányelvnek az EU egészére 

kiterjedő, kölcsönösen átjárható, 

harmonizált e-segélyhívó szolgáltatások 

tekintetében való kiegészítéséről szóló, 

2012. november 26-i 305/2013/EU 

felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 

előírásokat határoz meg a közbiztonsági 

válaszpontok (KBVP-k) infrastruktúráját 

érintő, az e-segélyhívások megfelelő 

fogadásához és kezeléséhez szükséges 

fejlesztések tekintetében, biztosítva ezzel 

az EU egészére kiterjedő harmonizált e-

segélyhívó szolgáltatások kompatibilitását, 

kölcsönös átjárhatóságát és 

folyamatosságát, valamint előírja a 

tagállamok számára, hogy 2013. október 

23-ig tegyenek jelentést a végrehajtás 

állásáról, amely jelentés magában foglalja 

a következő két évre szóló kialakítási 

tervet is; 

__________________ __________________ 

21 HL L 91., 2013.4.3., 1. o. 21 HL L 91., 2013.4.3., 1. o. 
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Módosítás  2 

Határozatra irányuló javaslat 

4 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) mivel csaknem minden tagállam 

aláírta vagy támogatta az interoperábilis 

fedélzeti e-segélyhívó európai 

megvalósításáról szóló egyetértési 

nyilatkozatot;  

 

 

Módosítás  3 

Határozatra irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Annak érdekében, hogy a szolgáltatás 

kölcsönös átjárhatósága és folyamatossága 

EU-szerte biztosított legyen, és az egész 

EU-ban csökkenjenek a bevezetési 

költségek, valamennyi tagállamnak a 

305/2013/EU felhatalmazáson alapuló 

rendeletben meghatározott közös 

előírásoknak megfelelően kell kiemelt 

intézkedésként kiépítenie az e-segélyhívó 

rendszert. Ettől függetlenül a 

tagállamoknak jogukban áll, hogy az egyéb 

segélyhívások kezelésére kiegészítő 

technikai megoldásokat alkalmazzanak. 

(6) Annak érdekében, hogy a szolgáltatás 

teljes működőképessége, kompatibilitása, 
kölcsönös átjárhatósága és folyamatossága 

EU-szerte biztosított legyen, és az egész 

EU-ban csökkenjenek a bevezetési 

költségek, valamennyi tagállamnak a 

305/2013/EU felhatalmazáson alapuló 

rendeletben meghatározott közös 

előírásoknak megfelelően kell kiemelt 

intézkedésként kiépítenie az e-segélyhívó 

rendszert. Ettől függetlenül a 

tagállamoknak jogukban áll, hogy az egyéb 

segélyhívások kezelésére kiegészítő 

technikai megoldásokat alkalmazzanak. 

 

 

Módosítás  4 

Határozatra irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) Amint az már egyéb segélyhívó 

rendszerek kapcsán bebizonyosodott, a 

(7) Amint az már egyéb segélyhívó 

rendszerek kapcsán bebizonyosodott, a 
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manuálisan kezdeményezett e-

segélyhívások egy része műszaki jellegű 

segítségkérés is lehet. A tagállamok 

szükség esetén megfelelő technikai 

eszközökkel és egyéb intézkedésekkel 

kiszűrhetik az ilyen hívásokat annak 

érdekében, hogy az e-segélyhívási 

közbiztonsági válaszpontok csak igazi 

segélyhívásokat kezeljenek. 

manuálisan kezdeményezett e-

segélyhívások egy része műszaki jellegű 

segítségkérés is lehet. A tagállamok 

szükség esetén megfelelő technikai 

eszközökkel és egyéb intézkedésekkel 

kiszűrhetik az ilyen hívásokat annak 

érdekében, hogy az e-segélyhívási 

közbiztonsági válaszpontok csak igazi 

segélyhívásokat kezeljenek. Ennek során a 

tagállamoknak biztosítaniuk kell 

valamennyi hívás lehető leghatékonyabb 

kezelését.  

 

 

Módosítás  5 

Határozatra irányuló javaslat 

7 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7a) Nem minden uniós polgár számára 

ismerős az e-segélyhívó szolgáltatás 

használata. A tagállamoknak a 

Bizottsággal együttműködve 

figyelemfelhívó kampányokat kell 

szervezniük. E kampányoknak a rendszer 

előnyeinek és funkcióinak hangsúlyozása 

mellett tájékoztatniuk kell a polgárokat az 

ingyenes és nyilvánosan elérhető e-

segélyhívó szolgáltatásról.  

 

Módosítás  6 

Határozatra irányuló javaslat 

8 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8a) Az Európai Parlament 2007-ben, 

2011-ben és 2013-ban, a 0044/2007 számú 

írásbeli nyilatkozatban, a 

P7_TA(2011)0306) számú 

állásfoglalásban, illetve a 2013. május 31-

i, szóbeli választ igénylő kérdésben kérte, 

hogy a 112-es segélyhívások számára a 



 

AD\1011591HU.doc 7/10 PE519.838v02-00 

 HU 

hívó fél helyét pontosan és megbízhatóan 

határozzák meg, ez idáig azonban alig 

történt előrelépés; 

 

 

Módosítás  7 

Határozatra irányuló javaslat 

8 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8b) Az e-segélyhívó szolgáltatás pontos és 

megbízható helymeghatározási 

információkkal kapcsolatos valamennyi 

elemének – többek között a GNSS-

kompatibilis mobil végberendezéseknek – 

biztosítaniuk kell a kompatibilitást az 

EGNOS és a Galileo európai műholdas 

navigációs programok által nyújtott 

szolgáltatásokkal, és működésük 

megkezdésétől teljes mértékben 

használniuk kell ezen uniós programokat. 

 

Módosítás  8 

Határozatra irányuló javaslat 

8 c preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8c) Annak biztosítása érdekében, hogy a 

112-es hívószámhoz és a sürgősségi 

segélyszolgálatokhoz valamennyi polgár 

azonos mértékben hozzáférjen, a GNSS-

kompatibilis mobil végberendezésről 

kezdeményezett 112-es segélyhívás hívó 

felére vonatkozó helymeghatározás 

pontosságának és megbízhatóságának az 

e-segélyhívóéval egyenértékűnek kell 

lennie. A 2009/136/EK irányelvnek a 

„112” egységes európai segélyhívó 

számról szóló 26. cikke előírja, hogy a 

hívó fél helyére vonatkozó információ 

pontossága és megbízhatósága 

tekintetében az illetékes szabályozó 



 

PE519.838v02-00 8/10 AD\1011591HU.doc 

HU 

hatóságok határozzák meg a 

kritériumokat, és hogy a Bizottság az 

Elektronikus Hírközlési Szabályozók 

Testületével való konzultációt követően 

műszaki végrehajtási intézkedéseket 

fogadgat el;  

 

Módosítás  9 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az EU egészére kiterjedő e-segélyhívó 

szolgáltatás kompatibilitásának, kölcsönös 

átjárhatóságának és folyamatosságának 

biztosítása érdekében a tagállamok 

legkésőbb 2015. október 1-jéig a 

305/2013/EU felhatalmazáson alapuló 

rendeletben meghatározott előírásoknak 

megfelelően kiépítik a területükön a 

közbiztonsági válaszpontok 

infrastruktúráját, amelyre az e-

segélyhívások – szükség esetén a nem 

vészhelyzeti hívások kiszűrése után történő 

– megfelelő fogadásához és kezeléséhez 

van szükség. Ez nem érinti a tagállamok 

azon jogát, hogy sürgősségi 

segélyszolgálataikat a 

legköltséghatékonyabb és a saját 

igényeiknek a leginkább megfelelő módon 

szervezzék meg, ideértve azt is, hogy – 

különösen a manuálisan kezdeményezett e-

segélyhívások esetében – kiszűrhessék 

azokat a nem vészhelyzeti hívásokat, 

amelyeket az e-segélyhívási közbiztonsági 

válaszpontok nem tudnak kezelni; 

Az EU egészére kiterjedő e-segélyhívó 

szolgáltatás kompatibilitásának, kölcsönös 

átjárhatóságának és folyamatosságának 

biztosítása érdekében a tagállamok 

legkésőbb 2016. június 1-jéig a 

305/2013/EU felhatalmazáson alapuló 

rendeletben meghatározott előírásoknak 

megfelelően kiépítik a területükön a 

közbiztonsági válaszpontok 

infrastruktúráját, amelyre az e-

segélyhívások – szükség esetén a nem 

vészhelyzeti hívások kiszűrése után történő 

– megfelelő fogadásához és kezeléséhez 

van szükség. A tagállamok továbbá a 

95/46/EK adatvédelmi irányelvvel 

összhangban biztosítják, hogy a GNSS-

kompatibilis mobil végberendezésről a 

112-es számra kezdeményezett hívás 

esetén a hívó fél helyére vonatkozó 

információ pontossága és megbízhatósága 

egyenértékű legyen az e-segélyhívóéval. 
Ez nem érinti a tagállamok azon jogát, 

hogy sürgősségi segélyszolgálataikat a 

legköltséghatékonyabb és a saját 

igényeiknek a leginkább megfelelő módon 

szervezzék meg, ideértve azt is, hogy – 

különösen a manuálisan kezdeményezett e-

segélyhívások esetében – kiszűrhessék 

azokat a nem vészhelyzeti hívásokat, 

amelyeket az e-segélyhívási közbiztonsági 

válaszpontok nem tudnak kezelni; 
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Módosítás  10 

Határozatra irányuló javaslat 

2 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2a. cikk 

 A tagállamok legkésőbb 2015. október 1-

jéig biztosítják, hogy területük bármely 

részéről e-segélyhívásokat lehessen 

kezdeményezni. 
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