
 
 
 
 
  

UNIÓS BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA 

B. TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS 
POLITIKÁK 

 
KÖZLEKEDÉS ÉS IDEGENFORGALOM 

 
 
 

FOGYASZTÓI JOGOK A POLGÁRI 
REPÜLÉS TERÉN 

 
 
 

TANULMÁNY 
 

Kivonat 
 
Ez a tanulmány általános áttekintést nyújt a légi utasok jogairól szóló 
uniós jogszabályok végrehajtásáról. 
A vonatkozó jogi keret rövid ismertetését követően a tanulmány 
beszámol a leginkább érintett uniós tagállamok nemzeti végrehajtó 
szervei és fogyasztóvédelmi szövetségei közötti, a 261/2004/EK, a 
2111/2005/EK, az 1107/2006/EK rendelet és a 90/314/EGK irányelv 
végrehajtásáról folytatott konzultáció eredményéről. 
A cél az uniós intézmények további intézkedési körének meghatározása 
a fogyasztói jogok polgári repülés terén történő védelmének növelése 
érdekében.  

 

 
 
IP/B/TRAN/FWC/2006-156/LOT1/C1/SC2 2010. november 
 
PE 438.621  HU 
 



Ezt a dokumentumot az Európai Parlament Közlekedési Bizottsága kérte. 
 
 
SZERZŐK 
 
PricewaterhouseCoopers Advisory SpA 
 
Giorgia Aresu 
Diego Artuso 
Pietro Crovato 
 
 
ILLETÉKES TISZTVISELŐ 
 
Piero Soave 
Strukturális és Kohéziós Politikai Igazgatóság 
Európai Parlament 
E-mail: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
 
SZERKESZTŐ ASSZISZTENS 
 
Nora Revesz 
 
 
NYELVI VÁLTOZAT 
 
Eredeti: EN. 
Fordítások: DE, FR. 
 
A SZERZŐRŐL 
 
A következő címen léphet kapcsolatba az Igazgatósággal vagy iratkozhat fel a havi 
hírlevélre: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
A kézirat lezárva: 2010. november 
Brüsszel, © Európai Parlament, 2010 
 
A dokumentum az Interneten a következő címen érhető el: 
http://www.europarl.europa.eu/studies 

 
FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA 
 
Az ebben a dokumentumban megfogalmazott véleményekért a szerző tartozik kizárólagos 
felelősséggel, és azok nem feltétlenül tükrözik az Európai Parlament hivatalos álláspontját. 
 
A dokumentum nem üzleti célú sokszorosítása és fordítása a forrás megadása és a kiadó 
előzetes értesítése mellett megengedett, és annak egy példányát meg kell küldeni a 
kiadónak. 
 

mailto:poldep-cohesion@europarl.europa.eu
mailto:poldep-cohesion@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/studies


Fogyasztói Jogok a Polgári Repülés Terén 
____________________________________________________________________________________________ 

ÖSSZEFOGLALÁS 
 
Előzmények 

A fogyasztói jogok polgári repülés terén történő megfelelő védelmének biztosítása 
érdekében az uniós intézmények számos jogalkotási kezdeményezést indítottak el, amelyek 
az egyedi esetek széles spektrumát lefedik. Az utasok jogairól szóló jelenlegi uniós 
jogszabályok az utazás megszakítása esetén történő segítségnyújtásra, visszatérítésre és 
kártalanításra irányulnak, továbbá elősegítik az átláthatóságot és támogatják a fogyatékkal 
élő és mozgássérült utasok jogait. 

A tanulmány célja 
Ez a tanulmány a polgári repüléssel kapcsolatos fogyasztói jogokról szóló uniós 
jogszabályok végrehajtását vizsgálta. A kutatás főleg a következő uniós jogszabályokra 
helyezte a hangsúlyt: 

 visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az 
utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról 
szóló 261/2004/EK rendelet; 

 az Európai Bíróság legutóbbi ítéletei a 261/2004/EK rendelet értelmezéséről; 

 a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának 
elfogadásáról és az üzemeltető fuvarozó kiléte tekintetében a légi közlekedés 
utasainak tájékoztatásáról szóló 2111/2005/EK rendelet; 

 a légi járműveken utazó fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű 
személyek jogairól szóló 1107/2006/EK rendelet; 

 a szervezett utazási formákról szóló 90/314/EGK tanácsi irányelv; 

 egyéb vonatkozó uniós irányelvek és nemzetközi egyezmények.  
 

Ez a dokumentum a szekunder elemzés eredményeiről, valamint a 27 uniós tagállam által a 
261/2004/EK rendeletnek megfelelően kijelölt nemzeti végrehajtó szervekkel folytatott 
konzultáció kimeneteléről számol be. Miután sor került egy előzetes tervezet benyújtására 
az Európai Parlamenthez (EP), elkezdődött egy felmérés, amely néhány, a légi közlekedés 
tekintetében leginkább reprezentatív európai tagállamban három fogyasztóvédelmi 
szövetség és egy alternatív vitarendezési testület (ADR-testület) vizsgálatára irányult. 

A felmérés a nemzeti végrehajtó szervek által az utasok jogairól szóló uniós jogszabályok 
végrehajtása során tapasztalt leggyakoribb problémák, valamint a fogyasztóvédelmi 
szövetségek és az ADR-testület által az uniós jogszabályok alkalmazásával kapcsolatban 
felvetett lényeges kérdések, továbbá az utasok problémáinak vizsgálatára szolgált. A 
mennyiségi információkat és a minőségi szempontokat is összegyűjtöttük és megvizsgáltuk 
annak érdekében, hogy átfogó kép alakuljon ki a jogszabály-végrehajtás aktuális 
helyzetéről, valamint sor kerüljön a problémák és a lehetséges megoldások feltárására. A 
27 tagállamból, amellyel az elején felvettük a kapcsolatot, 26 tagállam nemzeti végrehajtó 
szervei, a felkért mindhárom fogyasztóvédelmi szövetség és az ADR-testület válaszoltak a 
felmérés kérdéseire. 
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A tanulmány leglényegesebb megállapításai 
A 261/2004/EK rendelet 

A felmérés kimutatta, hogy a 2007 és 2009 közötti időszakban a nemzeti végrehajtó 
szervekhez egymillió utasonként 27 panasz érkezett, a számadatok azonban jelentősen 
eltérőek voltak a különböző uniós tagállamokban. A tagállamok többségében (27-ből 19-
ben) a nemzeti végrehajtó szervek az európai átlaghoz képest kevesebb panaszról 
számoltak be.  
A 2007 és 2009 közötti időszakban a panaszok száma általánosságban növekedett, csak 
Olaszország és Svédország számított kivételnek, ahol jelentősen csökkent. Bizonyos 
esetekben a növekedés meghaladta a 100%-ot. 
A vizsgált nemzeti végrehajtó szervek szerint a panaszbenyújtás leggyakoribb oka „a légi 
járat törlése”, ezt követi a „hosszú késés”, míg sokkal kisebb gyakorisággal fordul elő, hogy 
az utasok „visszautasított beszállás” miatt nyújtanak be panaszt a nemzeti végrehajtó 
szervekhez. A felmérésben szereplő fogyasztóvédelmi szövetségek szintén arról számoltak 
be, hogy a késés és a légi járatok törlése tekinthető az utasok körében tapasztalható 
elégedetlenség leggyakoribb okának. 
A vizsgált nemzeti végrehajtó szerveknek csupán 50%-a vetett ki szankciókat a 
légitársaságokra, átlagosan tíznél kevesebbet évente. Figyelemre méltó kivételnek számít 
Olaszország (három év alatt 452 szankció) és Lengyelország (három év alatt 265 szankció). 
A nemzeti végrehajtó szervek többsége rámutatott arra, hogy az olcsó légitársaságok 
hajlamosabbak gyakrabban megsérteni a rendeletet, mint a hagyományos légitársaságok, 
különösen, ha kis repülőtereken működnek. Ezt részben megerősítette a spanyol 
fogyasztóvédelmi szövetség is, amely szerint az utasoktól hozzá beérkezett követelések 
nagy része az olcsó légitársaságok által elkövetett szabálytalanságoknak volt 
tulajdonítható.  
Az Európai Bíróság hozott néhány ítéletet a 261/2004/EK rendelet alkalmazásával 
kapcsolatban, és ezáltal új alapelveket vezetett be a rendelet értelmezésével 
összefüggésben. Ami az érdekelt feleknek az Európai Bíróság legutóbbi ítéleteivel 
kapcsolatos véleményét illeti, a felmérésből az alábbi kulcsfontosságú tények derültek ki: 
A C-549/07. sz. (Wallentin-Hermann kontra Alitalia-Linee Aeree Italiane SpA) ügy:  

 A nemzeti végrehajtó szervek közel 50%-a örült a Wallentin-Hermann ügyben 
hozott határozatnak, mivel a rendelet világos értelmezését adta; 

 A nemzeti végrehajtó szervek közel 50%-a úgy találta, hogy az ítélet következtében 
megnövekedett a munkaterhelésük, és nehézségekkel szembesültek az utazások 
megszakítását előidéző műszaki okok vizsgálatakor, amikor arról kívántak 
meggyőződni, hogy a légitársaságoknak a kivételes körülményekre vonatkozó 
állítása megfelel-e az Európai Bíróság ítéletében meghatározott kritériumoknak.  

 A fogyasztóvédelmi szövetségek általában véve örvendetesnek találták az ítéletet, 
mivel a „rendkívüli körülmények” egyértelmű meghatározása lehetővé teszi 
számukra, hogy az utazás megszakítása esetén hatékonyabban védelmezhessék az 
utasok jogait. 

A C-173/07. sz. (Emirates Airlines–Direktion für Deutschland kontra Diether Schenkel) ügy: 

 A megkérdezett érdekelt felek nagy többségének semmilyen lényeges problémát 
nem okozott a „légi járat” kifejezés értelmezése, és az Európai Bíróság ítélete a 
nemzeti végrehajtó szervek eljárási módját sem befolyásolta. 
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A C-402/07. sz. (Sturgeon kontra Condor Flugdienst GmbH) és a C-432/07. sz. (Böck és 
társai kontra Air France SA) egyesített ügyek: 

 A tanulmány rámutatott arra, hogy a fogyasztóvédelmi szövetségeknek és a nemzeti 
végrehajtó szerveknek eltérő véleményük van az Európai Bíróság által a C-402/07. 
sz. és a C-432/07. sz. Sturgeon kontra Condor, valamint Böck és társai kontra Air 
France ügyekben hozott ítéletekről; 

 A felmérésben szereplő fogyasztóvédelmi szövetségek az Európai Bíróság által 
hozott ítéletek mellett foglaltak állást, amelyekről úgy ítélték, hogy erősítik az 
utasok jogainak védelmét, ugyanakkor arra kényszerítik a légitársaságokat, hogy 
ellentételezzék az általuk okozott külső költségeket. Mindemellett a francia 
szövetség elismeri, hogy a Bíróság határozata a 261/2004/EK rendelet eredeti 
szövegével fennálló ellentmondást állapított meg, míg a másik két szövetség 
aggodalmának adott hangot az ítéletekben meghatározott alapelvek tényleges 
alkalmazásával kapcsolatban, fenntartva azt az álláspontot, miszerint úgy tűnik, 
hogy több légitársaság figyelmen kívül hagyja az új ítéleteket, és továbbra sem 
hajlandó kártérítést nyújtani a légi járatok késése miatt; 

 Ezzel ellentétben a nemzeti végrehajtó szervek többsége elégedetlen a Sturgeon-
Böck ügyekben hozott ítéletekkel. A nemzeti végrehajtó szervek nagy részének az a 
véleménye, hogy az ítéletek több kérdést is megoldatlanul hagytak. Emellett 
megnövekedett a nemzeti végrehajtó szervek munkamennyisége, és többségük 
arról panaszkodott, hogy az ítéletek által meghatározott alapelvek alkalmazásával 
kapcsolatban nem áll rendelkezésre konkrét útmutató (pl. a légi járatok késése 
miatt lekésett csatlakozások esetére); 

 A nemzeti végrehajtó szervek jelentős hányada valószínűnek tartja, hogy 
amennyiben a nemzeti végrehajtó szervek és a polgári bíróságok szigorúan 
alkalmazzák a Sturgeon és Böck ügyekben hozott ítéletek által bevezetett 
alapelveket, az hátrányos lenne a légitársaságok anyagi helyzetére nézve; az 
általános felfogás szerint a légi fuvarozókra kivetett nagyobb teher következtében 
valószínűleg megnövekednének a légi viteldíjak. Ugyanakkor az Európai Utasok 
Szövetsége (EPF) vitába száll ezzel a véleménnyel, és kiemeli a késések és a 
légitársaságok által okozott károk külső költségeinek internalizálásából származó 
szélesebb körű gazdasági előnyöket. 

 

A megkérdezett érdekelt felek jelentős többsége azon véleményének adott hangot, hogy a 
261/2004/EK rendeletet jogi felülvizsgálatnak kell alávetni, mégpedig a következő, 
ajánlásokat és javaslatokat tartalmazó részben kifejtettek szerint.  
Egyéb uniós és nemzetközi jogszabályok 

Úgy tűnik, hogy a 2111/2005/EK rendelet nem okoz különösebb problémákat a nemzeti 
végrehajtó szervek és fogyasztóvédelmi szövetségek számára, bár néhány olyan eset 
előfordult, amikor az utasok által benyújtott panaszokat követően bizonyos nemzeti 
végrehajtó szerveknek be kellett avatkozniuk. Csak egy nemzeti végrehajtó szerv számolt 
be arról, hogy néhány esetben fegyelmi eljárást indított az üzemeltetőkkel szemben. 
A nemzeti végrehajtó szervek kisebb hányada juttatta kifejezésre azon véleményét, hogy 
az 1107/2006/EK rendeletet felülvizsgálatnak kell alávetni az ismétlődő fogalmak 
meghatározásának áttekintése, a képzési igények tagállamok közötti harmonizációja, 
valamint a nemzeti végrehajtó szervek hatáskörének a rendelet végrehajtása 
szempontjából történő mérlegelése céljából. Sem a fogyasztóvédelmi szövetségek, sem az 
ADR-testület részéről nem érkezett a rendelet lehetséges módosításaira irányuló jelzés. 

 5



B” Tematikus Főosztály: Strukturális és Kohéziós Politikák 
__________________________________________________________________________________________ 

A nemzeti végrehajtó szervek nagy többsége nem tapasztalt különösebb problémákat a 
90/314/EGK irányelv és a 261/2004/EK rendelet közötti ellentmondásokkal kapcsolatban, 
miközben egyetlen fogyasztóvédelmi szövetség sem válaszolt erre a konkrét kérdésre. A 
nemzeti végrehajtó szervek közül néhány szerint előfordulhat, hogy a légi járatok törlése 
esetén az utasok nem tudják eldönteni, kivel kell felvenniük a kapcsolatot panaszbenyújtás 
céljából (a légitársasággal, az utazásszervezővel, mindkettővel stb.). 
Ajánlások és javaslatok 

A szerzők úgy vélik, hogy a 261/2004/EK rendelet jogi felülvizsgálatának megkezdése 
érdekében azonnali intézkedésre van szükség. Amint arra a konzultáció eredményei is 
felhívták a figyelmet, ajánlatos felülvizsgálni a rendeletet, különösen az alábbi két fő 
szempont mentén: 

 a lényeges fogalmak meghatározása, amelyek gyakran eltérő értelmezésekre adnak 
lehetőséget;  

 a rendelet szövegének felülvizsgálata annak érdekében, hogy az kifejezetten utaljon 
a légi járatok késése és törlése esetén alkalmazandó egyenlő bánásmódra, amint azt 
az Európai Bíróság legutóbbi ítéletei ismételten megerősítették.  

A felmérésből kiderült, hogy a rendeletben hivatkozott több fogalom esetében nincs 
egyértelmű meghatározás. Ez gyakran eltérő értelmezésekhez vezetett, valamint 
bizonytalanságot és potenciális félreértéseket okozott a rendelet alkalmazásával 
kapcsolatban az érdekelt felek körében. 

Ezenkívül a Sturgeon és Böck ügyekben hozott ítéleteket követően több nemzeti végrehajtó 
szerv is tanácstalanságát fejezte ki a 261/2004/EK rendelet szövegezése és az Európai 
Bíróságnak a légi járatok késése esetén az utasok kártérítésre való jogosultságára 
vonatkozó határozata közötti nyilvánvaló eltérések miatt, és az ilyen jellegű különbségek 
okozta bizonytalanság orvoslása érdekében néhány nemzeti végrehajtó szerv a rendelet 
szövegének módosítását javasolja. Tekintetbe kell venni azonban, hogy amennyiben sor 
kerül a rendelet módosítására, az Európai Bírósághoz utalt ügyek alapján kialakult 
ítélkezési gyakorlat tárgytalanná válna, ami lehetőséget adna az új jogszabály által 
alkalmazott fogalmakkal és meghatározásokkal kapcsolatos jogvita újbóli elindítására. 
Előfordulhat tehát, hogy a rendelet szövegének felülvizsgálata a jogbizonytalanság 
csökkentése helyett inkább annak növelését idézné elő. 

A 261/2004/EK rendelet jogi felülvizsgálatával összefüggésben ajánlatos lenne alaposan 
megvizsgálni az utasok jogairól szóló teljes jogszabálycsomag átdolgozásának lehetőségét, 
amely a témák széles spektrumának lefedése érdekében hosszú idők során kidolgozott több 
jogi aktusból áll. Egy ilyen vizsgálat előmozdítaná mindazon tényezők harmonizációját, 
amelyek vitathatónak tűnnek a jelenlegi jogi keretben, valamint következetes és közös 
alapelveket hozna létre, és ezáltal megszüntetné a potenciális bizonytalanságot az 
alapelvek, fogalommeghatározások és feladatkörök tekintetében. További vizsgálatot 
lehetne végezni egy egységes jogi aktus létrehozásával kapcsolatban, amely magában 
foglalja a polgári repülés terén a fogyasztói jogokra vonatkozó valamennyi rendelkezést és 
alapelvet, annak érdekében, hogy csökkenjen az üzemeltetők és a végrehajtó szervek által 
az utasok jogainak különböző területein jelenleg tapasztalt széttagoltság. A jogszabályok 
felülvizsgálatának maga után kell vonnia az összes lehetséges hatás átfogó értékelését. A 
felülvizsgálati eljárásba valamennyi egyéb érdekelt felet be kell vonni, ezáltal figyelembe 
véve az összes lényeges érdekelt fél és potenciálisan érintett fél kilátásait. A hatásvizsgálat 
keretében alaposan fel kell mérni a légitársaságok lehetséges költségeit és a végrehajtási  
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költségeket a hatékonyabb jogalkotás által elérhető, szélesebb körű gazdasági előnyökkel 
összevetve. 

Ezenkívül – mivel a jogszabály-felülvizsgálati eljárás befejezése bizonyos időt venne 
igénybe, és átmenetileg lennének megválaszolatlan kérdések – tanácsos rövid távú 
kiegészítő intézkedéseket fontolóra venni a rendelet alkalmazásának és végrehajtásának 
javítása érdekében. Ezek közé tartozik a tájékoztató dokumentumok (tájékoztató füzetek 
és poszterek) közzététele és frissítése az EB honlapján.  

Ezeket a dokumentumokat frissíteni kell, hogy magukban foglalják az Európai Bíróság 
legutóbbi ítéleteit, és különösen a Sturgeon és Böck ügyekben hozott ítéleteket, annak 
érdekében, hogy az utasok tájékozottabbak legyenek jogaikról az utazások megszakítása 
esetén. Lényegében a szóban forgó dokumentumok jelenleg nem tesznek említést arról, 
hogy a légi járat hosszú késése esetén az utasok kártérítésben részesülhetnek. Ezért 
pillanatnyilag aránytalanság tapasztalható a tájékoztatás terén: miközben a légitársaságok 
ismerik a Sturgeon és Böck ügyekben hozott ítéleteket, az utasok nem kapnak megfelelő 
információkat az EB által rendelkezésre bocsátott tájékoztató dokumentumokon keresztül. 

Továbbá annak biztosítása érdekében, hogy a jogokkal kapcsolatos információk mindenkor 
az utasok rendelkezésére álljanak, a 261/2004/EK rendelet lehetséges felülvizsgálata 
magában foglalhat egy olyan kötelezettséget a légitársaságok számára, hogy a 
repülőjegyeken – a hátoldalra nyomtatva vagy egy külön lapon – tüntessék fel az utasok 
jogairól szóló alapvető információkat. 

Végül hasznos lenne előmozdítani a nemzeti végrehajtó szervek, a fogyasztóvédelmi 
szövetségek és a légitársaságok közötti eszmecserét és együttműködést az utasok jogairól 
szóló jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos legjobb gyakorlat kialakítása és terjesztése 
érdekében. Mindez a jogszabály vitatható részeire vonatkozó megállapodás elérését is 
elősegítené, azzal a céllal, hogy Unió-szerte hasonló megközelítéseket és értelmezéseket 
alkalmazzanak.   


