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Tárgy: Florian Bosse német állampolgár által benyújtott 1684/2012. számú petíció a 
visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az 
utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról 
szóló 261/2004/EK rendelet szigorítása céljából történő módosításáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint a visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú 
késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak 
megállapításáról szóló 261/2004/EK rendeletet szigorítás céljából módosítani kellene. A 
petíció benyújtója a járat egy órás késése esetén is teljes visszatérítést szeretne. Továbbá úgy 
véli, hogy a légitársaságoknak 100 € pótdíjat kellene fizetniük, ha a kártalanítást az eseményt 
követő 30 nap után fizetik ki, vagy jogi eljárásra kerül sor. Ennek eredményképpen a 
légitársaságok sokkal ritkábban engednék az ügyeket bíróság elé.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. július 9. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. augusztus 28.

A Bizottság 2013. március 13-án elfogadta a visszautasított beszállás és légi járatok törlése 
vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak 
megállapításáról szóló 261/2004/EK rendeletnek, valamint a légi fuvarozók felelősségéről 
szóló 2027/97/EGK rendeletnek az utasok és poggyászaik légi szállítása tekintetében történő 
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módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatot1. A javaslat 
megtalálható a Bizottság honlapján: http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/kallas/headlines/news/2013/03/passenger-rights-air-revision_en.htm.

A lekésett csatlakozásokra vonatkozóan a javaslat 6a. cikke kimondja, hogy „a késést a végső 
célállomásra való menetrendszerű érkezés időpontjához viszonyítva kell számítani”, ami 
valóban azt jelenti, hogy a késést a teljes útvonalra vonatkozóan kell értelmezni.  

A menetjegy árához kapcsolódó kártérítés tekintetében a Bizottság gondosan mérlegelte 
ennek szakpolitikai lehetőségét, és azt a véleményt alakította ki, hogy a kártérítés összegének 
a menetjegy árának százalékos arányában történő megállapítása nem csak bizonyos jogi 
nehézségeket vetne fel, hanem gyakorlati akadályokba is ütközik.

Az EU Bírósága szerint – míg a Montreali Egyezmény alapján az utasok a körülményeiktől 
függően esetről esetre meghatározandó egyéni kártérítésre jogosultak – a 261/2004/EK 
rendelet valamennyi utas esetében érvényes – egyéni körülményeiktől nem függő – sztenderd 
jogosultságot határoz meg. Felmerül a kérdés, hogy a menetjegy árának százalékos arányában 
meghatározott kártérítés nem értelmezhető-e egyénre szabott – az utas egyedi körülményeit 
figyelembe vevő – kártérítésként, amely így összeférhetetlen lenne az Egyezménnyel.

Gyakorlati alkalmazását tekintve egy ilyen rendelkezés a csomagban értékesített légi utak 
esetében nehézségekhez vezetne: ezekben az esetekben nem egyértelmű, hogy a menetjegy 
mennyibe került, ugyanis az egységár magában foglalja a légi utazás, az elszállásolás és 
esetleg más szolgáltatások díját. 

Azt az esetet, amennyiben egy légi járat a megelőző járatot érő esemény miatt szenved 
késedelmet, az 5. cikk (3) bekezdése és a 6. cikk (4) bekezdése már tárgyalja. 

Ami a kártérítés 30 napon túli kifizetése esetén fizetendő 100 eurós pótdíjra vonatkozó 
javaslatot illeti, e lehetőség ellen több ok is szól. 

A légi utasok jogairól szóló jelenlegi rendeletben megállapított, késedelem vagy a járat 
elmaradása miatti kártérítésre való jogosultság célja kárpótlást nyújtani – egységes és azonnali 
módon – az időveszteség vagy a beszállás megtagadása által okozott kényelmetlenség miatt. 
Vagyis a rendelet célja az utasok védelme az utazással járó kényelmetlenségek ellenében, 
amelyek pedig nem kapcsolódnak a kártérítés késedelmes folyósításához. 

Ezenkívül a légi fuvarozó mentesülhet a kártérítés kifizetésétől, amennyiben bizonyítja, hogy 
a késedelmet vagy a járat kimaradását rendkívüli – valamennyi ésszerű intézkedés ellenére is 
elháríthatatlan – körülmények okozták, vagy a beszállás megtagadása esetén bizonyítja, hogy 
az utas elszállításának megtagadását ésszerűen megindokolta. Egyébként a légi utasok jogait 
figyelmen kívül hagyó légitársaságok szankcionálása a tagállamok által kijelölt nemzeti 
végrehajtási szervek feladata. Ezek a szervek helyzetük folytán jobban tudják megítélni, hogy 
a légitársaság köteles-e kártérítést fizetni, és képesek a bizonyítékokat pártatlan módon 
megvizsgálni. 

Ugyanakkor egy ilyenfajta extra kártérítés – amelynek nem célja az utas utazásával 
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összefüggő kényelmetlenségek miatti kárpótlás – valószínűleg összeférhetetlen lenne a 
Montreali Egyezménnyel. Az Egyezmény 29. cikke úgy rendelkezik, hogy „büntető, példás 
vagy egyéb nem kártalanító kártérítés nem behajtható”. Ennek alapján az említett kárpótlás a 
légitársaság szankcionálására szolgálna a panaszok kezelése területén, és nem az utas által a 
légi utazása folyamán elszenvedett károk megtérítése lenne a célja. 

Összegzés

A Bizottság véleménye szerint a javasolt intézkedéscsomag méltányos egyensúlyt teremt 
egyfelől az utasok jogai, másfelől e jogok pénzügyi költsége között. A javaslat jelenleg a 
társjogalkotók (az Európai Parlament és a Miniszterek Tanácsa) előtt fekszik.


