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Tárgy: Felix Naumann, német állampolgár által benyújtott 0088/2008. számú petíció 
az Európán belüli járatok esetében a repülőtéri utasfelvétel indokolatlanul 
korai időpontjairól 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint helytelen, hogy egyes légitársaságok előírják utasaik számára, 
hogy az indulás előtt legalább két órával be kell jelentkezniük. Úgy véli, hogy a 
légitársaságok visszaélnek a szóban forgó követelménnyel annak érdekében, hogy 
megkönnyítsék önmaguk számára az utasoknak nyújtandó kártalanításról és segítségről szóló 
261/2004/EK rendelet értelmében őket megillető jogok érvényesítését (a 3. cikk (2) 
bekezdésének a) pontja). A hivatkozott cikk kimondja, hogy a rendelet abban az esetben 
alkalmazandó, ha az utasok „megerősített helyfoglalással rendelkeznek az érintett légijáraton 
és [...] utasfelvételre jelentkeznek a légifuvarozó, az utazásszervező vagy egy meghatalmazott 
utazásközvetítő által előre és írásban (beleértve az elektronikus utat is) a meghatározott 
módon és megjelölt időpontban.” A petíció benyújtója szerint egy Európán belüli járat 
esetében az indulás előtt két órával történő bejelentkezés egyértelműen nem tekinthető 
technikai szempontból szükségesnek valamennyi utas adatainak feldolgozásához, mivel egyes 
légitársaságoknak ehhez mindössze fél óra is elegendő. A petíció benyújtója indítványozza, 
hogy a tagállamokban működő valamennyi légitársaság tekintetében állapítsanak meg 
egységes utasfelvételi időintervallumot.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. június 25. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. október 22.

I. A petíció

A petíció benyújtója kifejti, hogy egyes légitársaságok előírják utasaik számára, hogy az 
indulás előtt legalább két órával be kell jelentkezniük. Úgy véli, hogy a légitársaságok 
visszaélnek a szóban forgó követelménnyel annak érdekében, hogy megkönnyítsék önmaguk 
számára az utasoknak nyújtandó kártalanításról és segítségről szóló 261/2004/EK rendelet1

értelmében őket megillető jogok érvényesítését (a 3. cikk (2) bekezdésének a) pontja). A 
hivatkozott cikk kimondja, hogy a rendelet abban az esetben alkalmazandó, ha az utasok 
„megerősített helyfoglalással rendelkeznek az érintett légijáraton és [...] utasfelvételre 
jelentkeznek a légifuvarozó, az utazásszervező vagy egy meghatalmazott utazásközvetítő által 
előre és írásban (beleértve az elektronikus utat is) a meghatározott módon és megjelölt 
időpontban.” A petíció benyújtója szerint egy Európán belüli járat esetében az indulás előtt 
két órával történő bejelentkezés egyértelműen nem tekinthető technikai szempontból 
szükségesnek valamennyi utas adatainak feldolgozásához, mivel egyes légitársaságoknak 
ehhez mindössze fél óra is elegendő. 

A petíció benyújtója indítványozza, hogy a tagállamokban működő valamennyi légitársaság 
tekintetében állapítsanak meg egységes utasfelvételi időintervallumot.

II. A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban/jogi elemzés

A petíció benyújtója által felvetett tárgy tekintetében a 261/2004 rendeletet azzal a feltétellel 
kell alkalmazni, hogy az utasok megerősített helyfoglalással rendelkeznek az érintett 
légijáraton és utasfelvételre jelentkeznek, az előre és írásban meghatározott módon és 
megjelölt időpontban, vagy ha időpontot nem jelöltek meg, legalább 45 perccel a közzétett 
indulási időpont előtt (3. cikk).

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a Lufthansa és a Condor ugyanazon a vonalon eltérő 
követelményeket szab meg az utasfelvételre való bejelentkezés időpontja tekintetében; ez az 
állítás azonban, amelyet dokumentumokkal nem támasztottak alá, nem képez elégséges 
bizonyítékot arra nézve, hogy egyes légitársaságok szükségtelen utasfelvételi időintervallumot 
szabnának meg az utasoknak nyújtandó kártalanításról és segítségről szóló 261/2004/EK 
rendelet alkalmazásának elkerülése érdekében. A utasfelvételi időintervallumok különféle 
elemektől függenek, úgymint a repülőtér kialakítása, biztonsági létesítmények és 
rendelkezésre álló földi kiszolgálási szolgáltatások, valamint a forgalom nagysága. Ezek a 
tényezők repülőterenként jelentősen eltérhetnek, és nagyrészt az egyes üzemeltetők és 
repülőtéri hatóságok kereskedelmi döntéseinek következményei.

III. Következtetés

Ezért nem lenne célszerű a Közösségben működő valamennyi légitársaság tekintetében 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendelete (2004. február 11.) a visszautasított beszállás és 
légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak 
megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT vonatkozású szöveg) – Bizottsági 
nyilatkozat, HL L 46., 2004.2.17., 1–8. o.
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egységes utasfelvételi időintervallumot megállapítani.
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