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Tárgy: Manfred Hien, német állampolgár által benyújtott 1354/2009.  számú petíció a 
repülőjáratok késése esetén fizetendő kártalanításról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az egyik repülőjárat késése miatt fizetendő kártalanítással kapcsolatban 
vitába keveredett az Iberia légitársasággal. A kártérítésre irányuló próbálkozásai 
eredménytelenek maradtak. A petíció benyújtója szerint a visszautasított beszállás és légi 
járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség 
közös szabályairól szóló 261/2004/EK rendeletben rögzíteni kellene, hogy a hosszú késés 
esetére járó kártalanítás megegyezik a járat törlése esetén fizetendő összeg mértékével. A 
petíció benyújtója szerint ez jelenleg nem biztosított, ezért a rendelet módosítását kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. január 6.  Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. február 19.

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy az Iberia légitársaság nem biztosította számára a 
járatkésés miatt általa kért kártalanítást. Továbbra is úgy véli, hogy a 261/2004/EK 
rendeletben1 rögzíteni kellene, hogy a hosszú késés esetére járó kártalanítás összegének meg 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2004. február 11-i 261/2004/EK rendelete visszautasított beszállás és légi 
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kell egyeznie a járat törlése esetén fizetendő összeg mértékével. 

2009. november 19-én az Európai Bíróság a Sturgeon-Condor és Böck&Lepuschitz-Air 
France (C-402/07. és C-432/07. sz. egyesített ügyek) ügyben megállapította, hogy hosszú 
késés esetén, aminek következtében az utasok végső célállomásukat a légi fuvarozó által 
eredetileg tervezetthez képest három vagy több órával később érik el, az utasok jogosultak 
lehetnek pénzügyi kártalanításra.

Az Európai Bíróság megerősítette, hogy az egyenlő bánásmód elve alapján a hosszú késéssel 
érintett járatok utasait a törölt járatok utasaival megegyező módon kell kezelni, mivel az 
időveszteség tekintetében hasonló kárt szenvednek el.

A törölt járatok esetéhez hasonlóan azonban az ilyen késésért sem jár kártalanítás az 
utasoknak, ha a légi fuvarozó bizonyítani tudja, hogy a késést olyan rendkívüli körülmények 
okozták, amelyeket minden ésszerű intézkedés ellenére sem lehetett volna elkerülni.

Megjegyzendő, hogy az Európai Bíróság ítéletei az értelmezett jogszabály hatályba lépésétől 
visszamenőleges hatállyal bírnak (ex tunc hatály). A 261/2004/EK rendelet esetében ez a 
dátum 2005. február 17.

A fenti európai bírósági ítéletet figyelembe véve a hosszú (három órás vagy ennél hosszabb) 
késést elszenvedő utasok a törölt járatok utasaihoz hasonlóan már most is jogosultak 
kártalanításra. Éppen ezért nincs szükség a fent említett 261/2004/EK rendelet módosítására. 
A fenti rendelet által létrehozott, a végrehajtásért felelős nemzeti szervek feladata annak 
biztosítása, hogy rendelkezéseit az Európai Bíróság által értelmezett módon a légitársaságok 
maradéktalanul betartsák. 

                                                                                                                                                  
megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT vonatkozású szöveg), HL L 46., 
2004.2.17., 1–8. o.


