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Tárgy: Paula Pereira portugál állampolgár által benyújtott 1501/2012. számú petíció a 
TAP portugál légitársaság által visszautasított beszállásról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója nehezményezi, hogy megtagadták tőle a felszállást a Paris-Orly 
repülőtéren az Azori-szigetekre tartó járatra. Beszámol arról, hogyan irányították át az egyik 
pulttól a másikig, majd végül egyszerűen megtagadták tőle, hogy felszálljon, miután egyik 
légitársaság sem tett eleget azon kötelezettségének, hogy érvényes jegye alapján beszállítsa őt 
a gépbe. Úgy érzi, hogy tulajdonképpen hátrányos megkülönböztetés áldozatává vált, 
tekintve, hogy két hónappal a járat indulása előtt vette meg a jegyét, míg azok az utasok, akik 
magasabb áron vásárolták meg a jegyüket, mindannyian felszállhattak a gépre.

2. Elfogadhatóság

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

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. szeptember 20.

„A jelek szerint a petíció benyújtójának szállítását megtagadták, és a légitársaság törölte 
utazásának valamennyi, ugyanazon személyszállítási szerződés részét képező további 
szakaszát.
A légi utasok jogairól szóló 261/2004/EK rendelet1 (a továbbiakban: „a rendelet”) értelmében 
a visszautasított beszállás egy légi járaton az utasok szállításának megtagadása annak ellenére, 
                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendelete (2004. február 11.) a visszautasított beszállás és légi 
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hogy érvényes foglalással rendelkeznek, és a rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében 
meghatározott feltételek mellett beszállásra jelentkeztek, kivéve, ha beszállásukat ésszerű 
indokok, úgymint egészségügyi, biztonsági vagy védelmi okok, illetve nem megfelelő utazási 
okmányok miatt utasítják el. 

Amennyiben az utasok beszállását visszautasítják, kártérítésre jogosultak (e kártérítés összege 
a légi járat kilométerben kifejezett távolságától függ, és jelen esetben 400 euró lehet). A 
légitársaságnak biztosítania kell a választást a végső célállomásra a lehető legkorábbi, 
megfelelő időpontban és a rendelkezésre állástól függően az alternatív közlekedési mód vagy 
átfoglalás, illetve a jegy fel nem használt részei teljes költségének megtérítése között.

Az utasok jogosultak továbbá az átfoglalás szerint választott járatra várakozva teljes körű 
segítséget (ételt, italt, kommunikációs eszközöket és szükség esetén éjszakára szállodai 
szobát, valamint a szállodába és a repülőtérre való átszállítást) igénybe venni.

Visszautasított beszállás esetén az utasoknak először a légitársaságnál kell panaszt tenniük. 
Amennyiben az utas úgy ítéli meg, hogy a légitársaság nem tesz eleget kötelezettségeinek, 
panaszt tehet az esemény bekövetkezésének helye szerinti, illetve az Unión kívülről érkező 
járatok esetén az érkezés helye szerinti uniós tagállam nemzeti végrehajtó szervénél (NEB). A 
NEB-eket a nemzeti hatóságok jelölik ki annak érdekében, hogy területükön biztosítsák a 
rendelet végrehajtását és alkalmazását, és e szervek illetékesek kivizsgálni az adott 
tagállamban történt eseményekhez kapcsolódó panaszokat.

A benyújtott információk alapján úgy tűnik, hogy a petíció benyújtója felvette a kapcsolatot 
az Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC) intézettel, amely a rendelet portugáliai 
végrehajtásáért felelős nemzeti végrehajtó szerv (NEB). E NEB-nek a kérelmet a francia 
NEB-hez (a Direction Générale de l'Aviation Civile-hez) kellett volna továbbítania, mivel az 
esemény Franciaországban történt.

Noha a NEB tanácsát vagy véleményét fel lehet használni az egyedi panasz alátámasztására, e 
vélemény sem a légi fuvarozóra, sem pedig a bíróságra vagy alternatív vitarendezési (AVR) 
testületre nézve nem kötelező erejű. Hasonlóképpen meg kell jegyezni, hogy amennyiben az 
utas nem elégedett a NEB egyedi véleményével, az utas egyéni jogait csak bíróság vagy AVR 
eljárás útján érvényesítheti.  

Ezért amennyiben az utasok igényüket a továbbiakban is érvényesíteni kívánják, a nemzeti 
szinten rendelkezésre álló jogorvoslati eszközökkel kapcsolatban fontolóra vehetik jogi tanács 
beszerzését1. Ezen eszközök rendszerint lehetővé teszik, hogy jogaikat közvetlenebb módon 
és személyesen érvényesítsék. Amennyiben például veszteség vagy kár érte őket, kizárólag a 
nemzeti bíróságok ítélhetnek meg számukra kártérítést. Mivel azonban a bírósági kereset
benyújtása határidőhöz van kötve, az utasok elveszíthetik jogaikat, ha azokat a meghatározott 
időkereten belül nem érvényesítik, és nem cselekszenek gyorsan.

                                                                                                                                                  
járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak 
megállapításáról (HL L 46., 2004.2.17., 1.o.).
1 A szóban forgó esetben ez annál is fontosabb, mivel a rendelet nem írja elő a petíció benyújtója nyaralási 
költségeinek (szállodai elhelyezés, tevékenységek) megtérítését. Ezeket azonban a Montreali Egyezmény alapján 
igényelheti.
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A panasz jellegétől függően segítséget jelenthet a kis értékű követelések európai eljárása1. 
Ezen eljárás célja a kis értékű, határokon átnyúló jogviták felmérésének és rendezésének 
egyszerűsítése, valamint az ilyen intézkedések költségeinek csökkentése. Erre vonatkozóan 
további tájékoztatás az alábbi címen érhető el:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/sc_information_hu.htm.

A panasz légi fuvarozónak való benyújtásának, a légi fuvarozóval folytatandó közvetítés 
igénylésének és az ügyre vonatkozó kereset illetékes nemzeti bíróságon való benyújtásának 
módjára vonatkozó további tájékoztatás céljából az utasok valamely nemzeti 
fogyasztóvédelmi szervezethez2 vagy az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának a 
lakóhelyük szerinti állambeli tagjához3 fordulhatnak. 

A rendelkezésre álló információk alapján nincs arra utaló jel, hogy a petíció benyújtója a 
szervezett utazási formákról szóló 90/314/EGK irányelv4 2. cikke szerinti utazási csomagot 
vásárolt volna, így az ezen irányelv szerinti jogok vizsgálata nem szükséges.

Következtetés

A Bizottság nem rendelkezik jogorvoslati hatáskörrel, és nem illetékes az utasok és a 
légitársaságok közötti egyedi viták értékelésében. 

A petíció benyújtója az e petícióban hivatkozott jogainak érvényesítése céljából az utasok 
rendelkezésére álló eszközök felhasználását veheti fontolóra.”

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2007. július 11-i 861/2007/EK rendelete a kis értékű követelések európai 
eljárásának bevezetéséről.
2 A nemzeti fogyasztóvédelmi szervezetek jegyzéke az alábbi címen érhető el:
http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm
3 Az Európai Fogyasztói Központok jegyzéke az alábbi címen érhető el:
http://ec.europa.eu/consumers/redress/ecc_network/ecc_network_centers.pdf
4  A Tanács 1990. június 13-i irányelve a szervezett utazási formákról, HL L 158., 1990.6.23., 59–64. o.


