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VÉGET ÉRHET A FOLYADÉKTILALOM 
A folyadékszkennerek megjelenése enyhíthet a reptéri szigoron 
 
 
Sajtóközlemény 
 
 
Budapest, 2010. november 17. – Minden utazót kellemetlenül érint a folyadékok 
körüli körülményeskedés a repülőtéri beléptetéskor. Bár a 2006 óta érvényben 
lévő korlátozást minden utas biztonsága érdekében vezették be szinte az egész 
világon, mind a mai napig igazán senki sem szokott hozzá ahhoz, hogy a 
szomjúság a reptéri várakozás kellemetlen velejárója is legyen egyben. 
 
A folyadékok tilalmának végét jelentheti a Smiths Detection legújabb fejlesztése, ami 
így nem csak a bizalmat, hanem az utasok komfortját is növeli. Az egyedülálló 
berendezés képes arra, hogy bármilyen folyadék összetételét felismerje, akár még a 
lezárt palackban is. A RespondeR BLS készülék a színképelemzés elvén működik, 
azaz a különböző folyadékrészecskék fényelnyelési tulajdonságai alapján azonosítja 
be az üveg és a műanyag palackok tartalmát. Az új biztonsági rendszer tehát képes 
arra, hogy érzékelje a különbséget az ártalmatlan és a repülésre veszélyes 
folyadékok között, legyenek átlátszóak, áttetszőek, vagy akár fagyott 
halmazállapotúak. 
 
Általános tilalom négy éve 
A jelenleg érvényben lévő előírások szerint az utasok maximum 100 ml-es 
kiszerelésben, plasztik zacskóban lezárva és jól elkülönítve vihetnek fel folyadékokat 
a repülőgépekre. Az üdítőitalos, ásványvizes palackokat 2006 augusztusa után, egy 
szerencsésen megelőzött terrortámadás óta kobozzák el az Európai Unió 
repülőterein. A terroristák akkor a „Sátán anyjaként” ismert robbanásveszélyes 
keveréket próbálták meg kézipoggyászokban feljuttatni tíz, az Egyesült Államokba 
induló repülőgépre. 
 
Az új technológiának köszönhetően minden robbanásveszélyes vagy gyúlékony 
folyadék, illetve zselé már a beléptető kapuknál felismerhető. Így a „Sátán anyjától” 
sem lesz okunk rettegni, mivel a TAPT, azaz triaceton-triperoxid teljesen más 
spektrofotometriás képet ad, mint az ártalmatlan kristályvíz. Az utasok most 
reménykedhetnek a tesztek sikerében, ugyanis, ha az Európai Polgári Repülési 
Konferencia (ECAC) irányelveinek megfelel a készülék, akkor üzembe helyezésük 
után enyhíthetnek a folyadéktilalom szigorán. 
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Lépésről lépésre a szomjúság ellen 
A sikeres teszteket és az új biztonsági rendszer bevezetését követően a tilalmat két 
lépésben oldják fel. Az EU tervei szerint először az átszálló utasok vihetnek 
magukkal folyadékokat 2011. április 29-től. A második lépésben, 2013. április 13-tól – 
amely nem péntekre esik – a folyadékmennyiségre vonatkozó korlátozásokat teljes 
egészében feloldják. Ez természetesen nem csak az italokra, hanem minden másra 
is igaz, így a hajzselé, a fogkrém, a parfüm és a gyógyszeroldatok is velünk 
utazhatnak a fedélzeten. 
 
„A folyadék szkenner használata gyors és egyszerű az utasok oldaláról nézve is. Bár 
még az összes palackot ki kell venni a kézipoggyászból, mégsem kell kinyitni őket 
ahhoz, hogy a készülék megvizsgálja azok tartalmát. Fontos, hogy így az eredeti 
csomagolás is érintetlen maradhat, ami az ajándékba szánt Tokaji Aszú esetében 
például felettébb előnyös lehet.” – érzékelteti a különbséget Solymár Zoltán, a Smiths 
Detection hazai képviseletének szakértője. 
 
Napjainkban a biztonsági berendezések csak a fémek és a szilárd robbanóanyagok 
felismerésére képesek. A folyadékszkennerek reménybeli bevezetése egy újabb rést 
tömhet be a pajzson, és hála az új technológiának a repülőtéri átvizsgálás sem a 
spanyol inkvizíció érzetét kelti az utasokban. 
 
 
További információt a folyadékszkennerről http://www.smithsdetection.com/5479.php 
oldalon, a Z&Z Export Import Kft-ről pedig a www.zandz.hu honlapon talál. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  S a j t ó i n f o r m á c i ó 

  Solymár Zoltán 
  értékesítési vezető  
Telegraph Hill Communications  Z&Z Export‐Import Kft. 
  Tel: (+36‐1) 220‐5391/113 
telegraphhill@scnet.hu  zoltan.solymar@zandz.hu  

A Z&Z Export-Import Kft-ről röviden: 
A speciális biztonsági berendezések forgalmazásával, telepítésével és biztonságtechnikai 
szaktanácsadással foglalkozó Z&Z Export-Import Kft. a hazai biztonságtechnikai piac egyik 
legjelentősebb szereplője. A 100%-ban magyar tulajdonú társaság 1994 óta kizárólagos forgalmazója 
a világ élvonalához tartozó Smiths Heimann GmbH átvizsgáló röntgenberendezéseinek. Emellett 
számos más piacvezető termékeit is forgalmazza, úgymint az olasz CEIA S.p.A. fémkereső 
készülékeit, a belga ICM S.A. hordozható röntgenberendezéseit, vagy az angol AIGIS Blast Protection 
Ltd. robbanás elleni védelmi eszközeit. A NATO beszállítói minősítéssel is rendelkező Z&Z ügyfelei 
között a kiemelten védett állami- és közintézmények, valamint multinacionális vállalatok is 
megtalálhatóak. Ezeken túl még bíróságok, büntetés-végrehajtási intézetek, a Belügyminisztérium és 
a BRFK különböző intézményei, a legnagyobb bankok és pénzintézetek, valamint a Budapest Airport 
és MALÉV is a Z&Z által forgalmazott és üzembe helyezett legmodernebb berendezésekkel válaszol a 
XXI. század biztonsági kihívásaira a személy- és csomagátvilágítás, illetve a veszélyes anyag 
felderítés területén. 


