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magyar Wizz Air légitársasággal szembeni követelésekről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy az utasok nem részesültek kötelező kártérítésben annak 
ellenére, hogy a Szófiából Dortmundba közlekedő Wizz Air járat több mint két órát késett. A 
dortmundi repülőtéren két légitársasági alkalmazott nem engedte meg, hogy felszálljon a 
visszafelé közlekedő járatra, és új jegy megvásárlását követelték meg, továbbá megtagadták 
tőle a szükséges segítséget annak ellenére, hogy fogyatékkal él és nem tud segítség nélkül 
közlekedni. A petíció benyújtója ennek megfelelően úgy véli, hogy a vállalat alkalmazottai 
fogyatékossága alapján megkülönböztették, és ezzel módszeresen megsértették az európai 
fogyasztóvédelmi jogszabályokat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. október 2. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. november 27.

A Wizz Air járatának késése

A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak 
nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti 
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és tanácsi rendelet1 számos kötelezettséget állapít meg a légi fuvarozók számára arra 
vonatkozóan, hogy visszautasított beszállás, légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén 
milyen segítséget (tájékoztatást, frissítőket, szállást és átfoglalást/visszatérítést) kötelesek 
nyújtani az utasok számára.

A visszautasított beszállástól és a járattörléstől eltérően a rendelet kifejezetten nem ír elő 
kártérítést késés esetére. Az Európai Unió Bíróságának ítélete értelmében az az utas jogosult 
kártérítésre, aki a célállomásra három óránál nagyobb késéssel érkezik meg. Úgy tűnik, hogy 
a petíció benyújtója esetében nem így történt, mivel ő több mint két órát késett, de az általa 
nyújtott információk alapján nem egyértelmű, hogy a késés a három órát is meghaladta-e. A 
rendelet továbbá mentesíti a légitársaságot e kártérítés megfizetése alól, ha bizonyítani tudja, 
hogy a késés olyan „rendkívüli körülmények” miatt következett be, amelyeket minden ésszerű 
intézkedés ellenére sem lehetett volna elkerülni. Mindazonáltal az Európai Bíróság 
megerősítette, hogy végső soron a nemzeti bíróságok feladata annak eldöntése, hogy az egyes 
esetekben fennállnak-e „rendkívüli körülmények”.

A beszállás visszautasításának helyzete és a fogyatékossággal élő személy számára nyújtandó 
segítség megtagadása 

A légi járműveken utazó fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű személyek 
jogairól szóló, 2006. július 5-i 1107/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet2

kötelezettségeket ír elő a légi fuvarozók és repülőterek számára arra vonatkozóan, hogy 
előzetes értesítés alapján segítséget nyújtsanak a fogyatékossággal élő és a mozgáskorlátozott 
személyek számára annak lehetővé tétele érdekében, hogy ők a többi utassal megegyező 
feltételekkel utazhassanak.

A rendelet 7. cikke értelmében a segítséget igénylő személynek az utazás megkezdése előtt 
legalább 48 órával értesítenie kell erről a légi fuvarozót, annak ügynökét vagy az 
utazásszervezőt. A repülőtérnek az értesítés elmaradása esetén is ésszerűen elvárható 
erőfeszítéseket kell tennie az igényelt segítség biztosítása érdekében. A segítséget ugyanakkor 
azzal a feltétellel kell nyújtania, hogy az utas időben („időpontmegjelölés hiányában 
legkésőbb a közzétett indulási idő előtt egy órával”) jelentkezik az utasfelvételre. A petíció 
benyújtója által szolgáltatott információk alapján úgy tűnik, azért nem kapott segítséget, mert 
késve jelent meg az utasfelvételre. Úgy tűnik, hogy a kései érkezése volt az oka annak is, 
hogy a beszállást visszautasították, és hogy új jegy vásárlására kényszerült. A rendelet hatálya 
nem terjed ki a kései érkezés helyzetére.

A 261/2004/EK rendelet 16. cikke és az 1107/2006/EK rendelet 14. cikke értelmében a 
tagállamok nemzeti végrehajtó szerveket (NEB) kell kijelölniük az érintett jogszabály 
esetleges megsértésének kivizsgálására. A nemzeti végrehajtó szervek feladata nyomon 
követni a rendelet ágazat általi alkalmazását a rossz gyakorlatok kérdésének kezelése, 
valamint a jogszabály be nem tartására irányuló esetleges tendenciák meghatározása 
érdekében, amelyek a fogyasztók megkárosítását eredményezhetik.  Amennyiben a nemzeti 
végrehajtó szerv ilyen jelentős jogsértést, illetve a rendelet be nem tartására irányuló 
tendenciát állapít meg, megfelelő korrekciós lépéseket tesz, beleértve végső esetben a légi 
                                               
1 HL L 46., 2004.2.17., 1. o.
2 HL L 204., 2006.7.26., 1. o.
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fuvarozó megbírságolását is. A rendelkezésre álló szankciók nem annyira az egyéni 
jogorvoslat biztosítását, hanem a kollektív sérelmekkel kapcsolatos ügyek rendezését 
célozzák. Az utasok bármely uniós tagállam bármely nemzeti végrehajtó szervénél 
nyújthatnak be panaszt, de az ügy kivizsgálásáért azon tagállam nemzeti végrehajtó szerve 
felel, amelyben az eset történt. Az utasoknak először a légi fuvarozónál kell panaszt tenniük, 
majd – amennyiben nem kaptak választ vagy nem elégednek meg a légi fuvarozó válaszával –
ezután tehetnek panaszt a nemzeti végrehajtó szervnél vagy indíthatnak bírósági eljárást.

A panaszok kivizsgálása során a nemzeti végrehajtó szervek tanácsadással szolgálnak az 
utasok részére, hogy azok tájékozott döntést hozhassanak azzal kapcsolatosan, hogy bíróság 
elé vigyék-e az ügyet vagy sem, illetve – amennyiben léteznek ilyenek – alternatív 
vitarendezés útján próbálják-e meg rendezni azt. Egyes nemzeti végrehajtó szervek azzal 
segítik elő ezt az eljárást, hogy véleményt adnak ki az adott panaszról, amelyet az utas 
felhasználhat kártérítési igényének alátámasztására. Ezt önkéntes alapon vállalhatják, a 
rendelet kötelezően nem írja elő. A nemzeti végrehajtó szerv által adott tanács, illetve 
vélemény azonban nem kötelező érvényű sem a légi fuvarozóra, sem a bírósági eljárásra 
nézve.

Ezért amennyiben az utas nem találja kielégítőnek a légitársaság kártérítési igényére adott 
válaszát, az ügyet közvetlenül nemzeti bírósági eljárás vagy alternatív vitarendezés útján kell 
rendeznie, akkor is, ha a nemzeti végrehajtó szerv neki adott igazat. Egyes esetekben az 
utasok a kis értékű követelések európai eljárása keretében is nyújthatnak be követelést, amely 
eljárás célja a kis értékű határokon átnyúló jogviták rendezésének egyszerűsítése és a 
költségek mérséklése.

A petíció benyújtójának tisztában kell lennie azzal, hogy az ügyet adott határidőn belül kell 
bíróság elé vinnie, valamint hogy amennyiben meghatározott időkereten belül nem érvényesíti 
a jogi intézkedések megtételére irányuló jogát, elveszítheti azt.

Az Európai Bizottság honlapja1 további információkkal szolgál a petíció benyújtója számára 
az e jogszabály által biztosított jogairól.

Következtetés
Az uniós jog értelmében a légi utasok jogainak megsértésével kapcsolatos panaszokkal 
elsődlegesen a járatot üzemeltető légi fuvarozóhoz kell fordulni, majd a petíció benyújtója ezt 
követően fordulhat a nemzeti végrehajtó szervhez, illetve közvetlenül valamely nemzeti 
bírósághoz. Az egyéni panaszok kivizsgálása nem tartozik a Bizottság hatáskörébe.

A petíció benyújtója által szolgáltatott információk alapján úgy tűnik, hogy eddig nem lépett 
kapcsolatba sem a légi fuvarozóval, sem a nemzeti végrehajtó szervvel. Mivel ez a helyes 
követendő eljárás, a kártérítést igénylő utasnak először a légi fuvarozónál kell panaszt tennie, 
és csak ezután a nemzeti végrehajtó szervnél, illetve – amennyiben a légi fuvarozó nem 
fogadja el felelősségét – egyéni jogorvoslatért a nemzeti bírósághoz fordulhat, vagy megfelelő 
alternatív vitarendezést vehet igénybe.

                                               
1 http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/index_en.htm.


