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petíció a fapados légitársaságok állítólagos félrevezető hirdetéseiről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója olyan uniós jogszabály megalkotására szólít fel, amely megakadályozza 
a légitársaságokat – különösen a fapados légitársaságokat –, hogy olyan jegyárakat 
reklámozzanak, amelyek nem felelnek meg a végső árnak. A petíció benyújtója szerint az árak 
a vásárlás során egyre növekednek, valamint az alapár soha nem egyezik meg a végső árral, 
hiszen később kötelező díjak adódnak az alapárhoz. További költségek merülnek fel 
hitelkártya vagy a „PayPal” fizetési rendszer használatáért. A vásárlóknak nem adják meg a 
lehetőséget az ingyenes fizetésre, ezért a fizetésért felszámított összeget és a kötelező díjakat 
egyaránt bele kellene foglalni a meghirdetett árba. A közelmúltban egy Lisszabon–Párizs–
Lisszabon menettérti jegyet egy ilyen típusú légitársaságnál 165 euróért hirdettek, végül 
azonban 194,5 euróba került pusztán a vásárlóra kirótt elkerülhetetlen költségek miatt, vagyis 
biztosítás és az úgynevezett „kézipoggyászon” kívül további poggyászok nélkül. Érvelése 
szerint az online vásárlók érdekeit védeni kell annak érdekében, hogy a jegyárakat össze 
tudják hasonlítani anélkül, hogy a vásárlást utolsó szakaszáig folytatniuk kellene azért, hogy 
tájékozódjanak a fapados légitársaságok által kivetett kötelező díjakról. Ezáltal a vásárlók 
számára lehetővé válna az említett árak összehasonlítása más olyan légitársaságokéival, 
amelyek minden díjat és a hitelkártyával történő fizetés költségét is tartalmazó árakat 
hirdetnek.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. január 14. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. szeptember 20.

A petíció központi részét a légitársaságok jegyfoglalási és hirdetési gyakorlatainak állítólagos 
átláthatatlansága képezi.  A Bizottság szolgálatai fel kívánják hívni a petíció benyújtójának 
figyelmét a vonatkozó jogszabályokra.

Az uniós polgárok védelméről öt fontos uniós jogszabály gondoskodik, amelyek a petíció 
vizsgálatának alapjául szolgáltak:

a) a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló, 2008. 
szeptember 24-i 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 (a légi közlekedési 
szolgáltatásokról szóló rendelet),

b) a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatairól szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv2 (a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv),

c) a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. 
április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv3 (a tisztességtelen szerződési feltételekről szóló 
irányelv),

d) a fogyasztók jogairól szóló, 2011. október 25-i 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv4 (a fogyasztók jogairól szóló irányelv),

e) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló, 2007. november 13-i 2007/64/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv (a pénzforgalmi szolgáltatási irányelv). 

a) A légi közlekedési szolgáltatásokról szóló rendelet 22. cikke kinyilvánítja a légi fuvarozók 
árképzési szabadságát, amikor hangsúlyozza, hogy „a közösségi légi fuvarozók [...] 
szabadon állapítják meg a légi vitel- és légi tarifadíjakat a Közösségen belüli járatokon”.

Ezen árképzési szabadság azonban nem abszolút. Az említett rendelet 23. cikkének (1) 
bekezdése arra kötelezi a légi fuvarozókat, hogy ajánlat-, illetve bármilyen – a nagyközönség 
számára hozzáférhető – formában történő közzétételkor tüntessék fel a vonatkozó feltételeket, 
valamint a közzététel idején elkerülhetetlen és előre látható valamennyi vonatkozó adót, díjat, 
felárat és illetéket. Ezenkívül előírja, hogy a végső ár megjelölése mellett fel kell tüntetni 
legalább az alábbiakat: a) légi vitel- vagy légi tarifadíj, b) adók, c) repülőtéri díjak, valamint 
egyéb díjak, felárak és illetékek, mint például a biztonsági költség vagy üzemanyag-felár. A 
választható felárakra vonatkozóan ugyanezen bekezdés kimondja, hogy ezeket „egyértelmű, 
átlátható és világos formában tüntetik fel minden jegyfoglalási folyamat kezdetén, és azok 
elfogadásáról az ügyfél dönt”.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:293:0003:0020:HU:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:149:0022:0039:HU:PDF
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:02:31993L0013:HU:PDF
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:HU:PDF
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b) Ezenkívül a légi közlekedési ágazat árképzése természetszerűen a tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatokkal foglalkozó általános jogszabályok hatálya alá is tartozik.

A Bizottság szolgálatai úgy vélik, hogy a fizetések kezeléséért felszámított felár választható 
felárnak minősül akkor, ha a fizetési módra létezik ingyenes és széles körben elérhető 
alternatíva az adott piacon, ahol a felárat beszedik.

Az említett rendelkezésekből azt a következtetést lehet levonni, hogy az ilyen jellegű felár 
meglétét a jegyfoglalási folyamat kezdetén világosan jelezni kell. Ezután pedig a fogyasztó 
hozzájárulását egyértelműen meg kell szerezni úgy, hogy a jegyfoglalási folyamat során 
választási lehetőséget biztosítanak számára.

c) Az, hogy egy légi fuvarozó a sokszínű és kompetitív piacon milyen feltételek alapján 
biztosít választható elemeket a repülőjegyhez, az adott fuvarozóra tartozó, kereskedelmi 
jellegű kérdés. Az ilyen jellegű feltételek azonban tisztességesek, egyértelműek és 
átláthatóak kell, hogy legyenek. Az utasoknak jogukban áll megismerni a feltételeket, 
amelyek mellett e szolgáltatásokat használhatják. A meglévő jogszabályok már 
foglalkoznak ezzel a kérdéssel.

d) A fogyasztók jogairól szóló irányelv ki fogja egészíteni a tisztességtelen szerződési 
feltételekről szóló irányelvet. Az irányelv 2014. június 13-án lép hatályba. Az új 
irányelvben rendelkezések találhatóak azokra az információkra vonatkozóan, amelyeket a 
kereskedőknek az internetes fizetés megtörténte előtt átlátható módon fel kell tüntetniük, 
valamint arra a kötelezettségre vonatkozóan, hogy a fizetési módhoz kapcsolódó díjak 
(például a bankkártyahasználatért felszámított felárak) ne haladják meg az ilyen fizetési 
módok használata miatt a kereskedőre háruló költséget, továbbá hogy a kereskedő fő 
szerződéses kötelezettségének kifizetésén felüli bármely fizetésre vonatkozóan meg kell 
szerezni a fogyasztó kifejezett hozzájárulását. 

e) Az olyan fizetési eszközök, mint például a bankkártyák használatáért felszámított felárak 
kérdésével a pénzforgalmi szolgáltatási irányelv foglalkozik. Az irányelv 52. cikkének (3) 
bekezdése megadja a jogot a kereskedőknek (pl. légitársaságoknak) arra, hogy a 
bankkártyahasználatért díjat számítsanak fel. A tagállamoknak ugyanakkor lehetőségük 
van arra, hogy felső határt szabjanak e díjaknak, vagy megtiltsák azok alkalmazását. 
Jelenleg az Unió 14 tagállamában tilos felárakat alkalmazni. Azoknak a tagállamoknak, 
amelyek úgy határoztak, hogy a bankkártyahasználatért lehetővé teszik felárak 
felszámítását, jogszabályaikat a fogyasztók jogairól szóló, fentebb említett irányelvhez kell 
igazítaniuk, valamint meg kell tiltaniuk a kereskedő költségeit meghaladó felárak 
alkalmazását, ami a repülőjegy-vásárlások során korábban gyakran előfordult. Végezetül 
meg kell jegyezni, hogy a Bizottságnak a pénzforgalmi szolgáltatási irányelv 
felülvizsgálatára, valamint a bankkártyás fizetésekre vonatkozó bankközi díjakról szóló új 
rendeletre irányuló közelmúltbeli javaslatai – mihelyt elfogadásra kerülnek – együttesen 
azt fogják eredményezni, hogy szinte valamennyi fogyasztói betéti és hitelkártya 
vonatkozásában megszűnnek majd a felárak.

Összegzés 

A Bizottság véleménye szerint az uniós jogszabályok védik a légi utasokat a légi közlekedési 
szolgáltatások megvásárlása során. Az árakra vonatkozó rendelkezések átláthatóságának 
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megvalósításáért a tagállamok felelősek a Bizottság – mint a Szerződések őre – felügyelete 
alatt, ezért a tagállamok feladata annak megállapítása, hogy az előírásoktól való állítólagos 
eltérések ellentétesek-e a jogszabályokkal. Az Európai Bizottság továbbra is ösztönözni fogja 
a nemzeti hatóságokat a végrehajtási szakpolitika javítására.

A Bizottság szolgálatai ennélfogva úgy ítélik meg, hogy mindaddig, amíg a légitársaságok 
megfelelnek az 1008/2008/EK rendeletben és egyéb, fent elemzett jogi szövegekben előírt 
valamennyi követelménynek, a fuvarozási feltételek meghatározása – beleértve az árpolitikára 
vonatkozó kitételeket is – nem jogszabályellenes. Amennyiben a petíció benyújtója úgy véli, 
hogy a légitársaságok nem alkalmazták a fent említett rendelkezéseket, jogában áll a 
tagállamában a végrehajtásért felelős nemzeti hatóságokhoz fordulni, amelyeknek 
kötelességük megvizsgálni az ügyet. A petíció benyújtója valamely nemzeti bírósághoz is 
fordulhat, ha úgy gondolja, hogy az állítólagos jogszabálysértések hátrányosak voltak 
számára.


