
A légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasok-
nak nyújtandó kártalanításról és segítségről 

Az utasok jogainak védelme érdekében az Európai Parlament 

és a Tanács 261/2004/EK rendeletében (2004. február 11.) 

rendezi a légifuvarozó kötelezettségeit a visszautasított beszál-

lás, járattörlés, avagy a jelentős késés esetére. 

Főszabályként a rendelet akkor alkalmazható, amennyiben a 

repülőgép (merevszárnyú légijármű) az Európai Unió tagálla-

mának területén található repülőtérről indul, illetve akkor is, 

ha oda érkezik, amennyiben a légitársaság Közösségen belül 

kiadott üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. A rendelet kiter-

jed a nem menetrend szerint közlekedő (charter) járatokra is, 

illetve az ún. „fapados” diszkont járatokra is. 

1. Beszállás visszautasítása:  

Beszállás visszautasításáról beszélünk, amennyiben egy légi 

járaton a megerősített helyfoglalással rendelkező utas megfe-

lelő időben beszállásra jelentkezett, azonban a  légitársaság 

elutasítja a beszállást (kivéve, ha beszállásukat ésszerű indo-

kok, úgymint egészségügyi, biztonsági vagy védelmi okok, 

illetve nem megfelelő utazási okmányok miatt utasítják el). A 

beszállásra jelentkezés időpontját a légifuvarozó határozza 

meg, ennek hiányában a járat indulása előtt legalább 45 perc-

cel történő becsekkolást megfelelőnek kell tekinteni. 

Hírlevél  2015. április 

Szentirmai & Udvardy  

Ügyvédi Társulás 

Ha a légitársaság realizálja, hogy valószínűleg túlfoglalás 

történt, és bizonyos utasok beszállását vissza kell utasíta-

nia, úgy köteles először önként jelentkezőket keresni, akik 

előnyökért cserében lemondanak helyfoglalásukról. Az 

előnyöket az érintett utas és az üzemeltető légifuvarozó 

határozza meg, amely előnyök mellett az önként jelentke-

zőt megilleti a későbbiekben részletezett segítségnyújtás is 

(de a kártalanítás nem). Ha valakit magasabb osztályon 

helyeztek el, mint amelyre a jegyet váltotta, a légitársaság a 

különbözet kifizetését nem követelheti, míg alacsonyabb 

osztályon elhelyezés esetén köteles a jegy árának 30 – 75 

%-át visszatéríteni. 

Ha önként jelentkező hiányában nem rendezhető a helyzet, 

úgy a visszautasított utas jogosult a később kifejtett kárta-

lanításra és segítségnyújtásra is.  
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 2. Járat törlése 

A légifuvarozó az alábbi segítségnyújtásra köteles a járattörlés 

esetén, azaz amennyiben a korábban tervezett légi járat nem köz-

lekedik. 

 díjmentesen a várakozási idővel ésszerű arányban étkezés és 

frissítők biztosítása, szállodai elhelyezés, ha egy vagy több 

éjszakás ott tartózkodás szükséges és szállítást a repülőtér és 

a szálláshely (hotel vagy egyéb) között, továbbá díjmentesen 

két telefonhívást, telex vagy faxüzenet, vagy e-mail küldését 

kell felajánlani (ellátási jog). Az ellátás nyújtásán felül a 

légifuvarozó köteles az alábbiak valamelyikére is  

 a jegy árának a vételi ár szerinti visszatérítése hét napon belül 

(árvisszatérítési jog), vagy 

 átfoglalás, összehasonlítható szállítási feltételek mellett 

(átfoglalási jog). 
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Az utasoknak ezen felül joga van a kártalanításra is, kivéve, 

ha a menetrend szerinti indulási időpont előtt legalább két 

héttel tájékoztatták őket a járat törléséről, vagy az indulás 

menetrend szerinti időpontja előtt legkorábban két héttel és 

legkésőbb hét nappal tájékoztatták őket a járat törléséről és 

megfelelő átfoglalást ajánlottak számukra. 

A kártalanítás mértéke az alábbiak szerint alakul: 

 

Amennyiben az utasoknak megfelelő átfoglalást ajánlanak a kártalanítás 50 %-a jár, így akkor, ha a végső célállomásukhoz 

legfeljebb két órával később értek (1500 kilométeres vagy annál rövidebb repülőút esetében); vagy három órával később (1500 

és 3500 kilométer közötti repülőút esetében), vagy négy órával később (egyéb repülőút esetében), A kártalanítás kifizetése 

készpénzben, elektronikus banki átutalással, banki átutalással vagy bankcsekkel, illetve - az utas írásos beleegyezése esetén - 

utazási utalvánnyal és/vagy más szolgáltatásokkal történik. 

- 250 EUR-t 

- minden 1500 kilométeres vagy rövi-

debb repülőútra 

- 400 EUR-t 

- minden 1500 kilométernél 

hosszabb Közösségen 

belüli repülőútra és min-

den egyéb, 1500 és 3500 

kilométer közötti repülő-

útra 

- 600 EUR-t 

- minden, az előző pontba 

nem sorolható repülőútra 
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3. Járat késése 

Az Európai Közösségek Bírósága a C-402/07 és C-432/07 

számú egyesített ügyekben közzétett határozatában rögzíti, 

miszerint meg kell állapítani, hogy a késéssel érintett járatok 

utasai is hivatkozhatnak kártalanítás iránti jogra, amennyiben 

a késés meghaladja a 

 

 legalább két órát 1500 kilométeres vagy annál rövidebb 

repülőutak esetén; vagy 

 legalább három órát az összes Közösségen belüli, 1500 

kilométernél hosszabb repülőút és az összes egyéb, 1500 

és 3500 kilométer közötti repülőút esetén; vagy 

 legalább négy órát az előző pontokba nem sorolható ösz-

szes egyéb repülőút esetén. 

A kártalanításon felül a segítségnyújtás körében az utasok 

jogosultak étkezésre és frissítőkre, illetve ha az indulás idő-

pontja másnapra tolódik, úgy szállodai elhelyezésre és szállí-

tásra, legalább ötórás késés esetén pedig árvisszatérítésre. 

4. Légifuvarozók mentesülése 

Lényeges, hogy az üzemeltető légifuvarozó nem köteles 

kártérítést fizetni, ha bizonyítani tudja, hogy a járat törlését 

olyan rendkívüli körülmények okozták, amelyeket minden 

ésszerű intézkedés ellenére sem lehetett volna elkerülni. 

A „rendkívüli körülmények” fogalomkörébe kizárólag 

akkor vonható a tényállás, amennyiben  

 azokat minden ésszerű intézkedés ellenére sem le-

hetett volna elkerülni, 

 amelyek jellegüknél vagy eredetüknél fogva nem 

tartoznak az érintett légifuvarozó rendes tevékeny-

ségi körébe, és annak tényleges befolyásolásán kí-

vül esnek. 

Ebből következik, hogy – mivel nem minden rendkívüli 

körülmény mentesítő jellegű – az arra hivatkozni kívánó 

félnek kell bizonyítania azt, hogy azokat semmiképpen 

nem lehetett volna elkerülni a helyzetnek megfelelő intéz-

kedésekkel. A légifuvarozónak kell így bizonyítania, hogy 

nyilvánvalóan nem tudta volna elkerülni, hogy a bekövet-

kezett rendkívüli körülmények a járat törléséhez vezesse-

nek, valamint, hogy az érintett légifuvarozó megtette‑e a 

helyzetnek megfelelő intézkedéseket, azaz azokat, amelyek 

– a rendkívüli körülmények bekövetkezésének időpontjá-

ban, amelyek fennállását bizonyítania kell – megfeleltek 

különösen az említett fuvarozó által műszakilag és gazda-

ságilag elviselhető feltételeknek. Az a tény, hogy valamely 

légifuvarozó betartotta a légi jármű karbantartására vonat-

kozó minimumszabályokat, önmagában nem elegendő an-

nak bizonyításához, hogy mentesüljön a kártérítési kötele-

zettsége alól. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:024:0004:0005:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:024:0004:0005:HU:PDF
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Fentiek alapján javasoljuk, hogy a légitársaság felé történő bejelentéssel egyidejűleg, minden esetben kérjenek tájékoztatást 

a légifuvarozótól a törlés / késés konkrét okáról is. Az alábbi linken nem kötelező érvényű ajánlás is található arról, hogy 

mely okok minősülnek különösen rendkívüli körülménynek: 

http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/air/doc/neb-extraordinary-circumstances-list.pdf 

Amennyiben a légifuvarozó nem kíván önként kártérítést fizetni, amely sajnos gyakran előfordul, úgy az alábbi szervekhez 

lehet panasszal fordulni: 

http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/air/doc/2004_261_national_enforcement_bodies.pdf 

Ha a légitársaság változatlanul nem kíván fizetni, úgy fizetési meghagyásos, avagy peres eljárást kell indítani. A kártalaní-

tásra irányuló kereset – az utas választása szerint – azon tagállami bíróság előtt terjeszthető elő, amelynek területén az indu-

lási vagy az érkezési hely található. A rendelet alkalmazása egyebekben nem érinti az utasok további kártalanításhoz való 

jogát.  

A hírlevélben ismertetett információk általános tájékoztatási célt szolgálnak, nem minősülnek jogi tanácsadásnak, így nem helyettesí-

tik a jogi szakértővel történő – a konkrét eset összes körülményét figyelembe vevő – egyedi konzultációt. Amennyiben a fentiekkel 

kapcsolatosan kérdése merül fel, úgy forduljon hozzánk bizalommal.  
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