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EPK Figyelő: 

Civil társadalmi kezdeményezés a tömeges biometrikus 

megfigyelési  gyakorlatok betiltására 

Státusz: Aláírásgyűjtés folyamatban 

1. Alapvető információk:  

- Bizottsági nyilvántartási szám: ECI(2021)000001  

- Nyilvántartásba véve: 2021. január 7.  

- A Bizottság határozata a polgári kezdeményezés nyilvántartásba 

vételéről:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021D0027 - 

Honlap: https://reclaimyourface.eu/  

- Európai Bizottság információs lapja a kezdeményezésről:  https://europa.eu/citizens-

initiative/initiatives/details/2021/000001_hu - Gyűjtés kezdete: 2021. február 17.  

- Gyűjtés várható határideje: 2022. május 1.  

- Online aláírásgyűjtő felület: https://reclaimyourface.eu  

2. Célkitűzések (kötelezően benyújtandó információk):  

A kezdeményezők az alapvető jogokba való indokolatlan beavatkozás 

elkerülése  érdekében a biometrikus technológiák használatának szigorúbb 

szabályozását szeretnék  elérni.   

A kezdeményezők szerint a tömeges biometrikus megfigyelés tagállamokban történő 

és  uniós ügynökségek általi alkalmazása az uniós adatvédelmi jog 

megsértését  eredményezte, és indokolatlanul korlátozta az emberek jogait, többek 

között a  magánélethez, a szólásszabadsághoz, a tiltakozáshoz és 

a  megkülönböztetésmentességhez való jogát.   

A kezdeményezés célja a biometrikus alapú tömeges megfigyelés 

és  adatrögzítés betiltása. Megítélésük szerint a biometrikus alapú tömeges 

megfigyelési  rendszerek – például a köztéri kamerák – minden állampolgárral 

potenciális bűnözőként  bánnak, az adatrögzítési és arcfelismerési rendszerek pedig 

súlyos emberi jogi  sérelmeket okoznak. Éppen ezért ezek betiltását szolgáló jogi háttér 

megteremtésére  szólítják fel az európai döntéshozókat.  

3. A kezdeményezés háttere, rövid összefoglalása és támogatói:  

A kezdeményezés alapja, hogy az emberekről készült biometrikus 

adatok  felhasználásával az arcukról vagy más testrészről készült felvételek 

összekapcsolhatóak  a személyt érintő, más típusú adatokkal, információkkal is. A 

hobbijainkról,  tevékenységeinkről és személyes hálózatainkról szóló adatbázis olyan új 

információkkal  köthető így össze, mint az, hogy merre járunk és mit csinálunk. A 

kezdeményezés  támogatói szerint a kormányok ezeket az információkat úgy használják 
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fel, hogy ezen  adatbázisokból és információkból arra következtetnek, hogy a 

személynek milyen  gondolatai, érzései vannak, illetve milyen következő lépésre 

készülhet.  A kezdeményezők szerint a tömeges biometrikus megfigyelés tagállamokban 

történő és  uniós ügynökségek általi alkalmazása az uniós adatvédelmi jog 

megsértését eredményezte, és indokolatlanul korlátozta az emberek jogait, többek 

között a  magánélethez, a szólásszabadsághoz, a tiltakozáshoz és 

a  megkülönböztetésmentességhez való jogát.   

A kezdeményezéssel kapcsolatban megjelent EUstrat közlemények:  

A biometrikus alapú tömeges megfigyelési gyakorlatok tilalmára irányuló civil 

társadalmi  kezdeményezés elnevezésű európai polgári kezdeményezésről további 

részletek Dr.  Navracsics Tibor elemzésében olvashatók.  

- Állampolgári mozgalom a Nagy Testvér ellen 

 


