
 

Remete Szandra: 
A beszállás visszautasítása és a fuvarozás megtagadása közötti 

különbségek 
 

I. Bevezetés 

 

A légi közlekedés jelentősége évről évre növekszik. 30-40 évvel ezelőtt különlegesnek 

számított, ha valaki repülővel utazott, azonban mára már egy hétköznapi közlekedési 

móddá vált ez az utazási forma. Az ún. low cost légitársaságoknak köszönhetően már 

nemcsak a kimagaslóan jó anyagi helyzetben lévő emberek számára adatik meg, hogy 

repülővel közlekedjenek, és már nem igényel nagy tervezést a repülővel történő utazás. 

Az interneten keresztül akár „2 kattintással” is repülőjegyet vásárolhatunk és pár óra 

múlva már utazhatunk is. 

 

A légi közlekedés jelentősége és az utasforgalom is évről évre növekedett a COVID-19 

világjárványt megelőzően. Míg 2015-ben a világszintű utasforgalom közel 3,6 milliárd fő 

volt, addig 2019-ben már elérte a 4,5 milliárd fős utasforgalmat is.1 

 

A légi közlekedés jelentőségének és az utasforgalomnak a növekedésével egyre nagyobb 

figyelmet szenteltek a biztonság kérdésének, valamint a légi utasok jogainak. Ennek a 

folyamatnak az eredményeként alkotta meg az Európai Parlament és a Tanács a 

visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak 

nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 261/2004/ EK rendeletet (továbbiakban: 

„Rendelet”), amelynek a visszautasított beszállásra vonatkozó szabályozása a jelen 

tanulmány témáját adja. A Rendelet fő célja az utasok magas szintű védelme a légi 

közlekedési ágazatban, amely a Rendelet preambulumában kerül kimondásra és az 

Európai Bizottság közleményében megerősítésre kerül. A jelen tanulmány célja a 

beszállás visszautasítása és egy első hallásra hasonlónak tűnő másik esetkör, a fuvarozás 

megtagadása közötti különbségek elemzése.  

 

II. Beszállás visszautasítása 

 

A Rendelet egyik céljaként szerepelt azon utasok számának csökkentése, akiknek 

beszállását akaratuk ellenére visszautasították. Visszautasított beszállásról akkor 

beszélünk, ha egy légijáraton az utasok szállításának megtagadása történik annak 

ellenére, hogy a Rendelet előírásainak megfelelően beszállásra jelentkeztek, kivéve, ha 

beszállásukat észszerű okok, úgymint egészségügyi, biztonsági, védelmi okok vagy a 

                                                 
1 Air Transport Action Group – Facts and Figures. https://www.atag.org/component/factfigures/?Itemid=  

(Letöltve: 2022.03.05.). 

https://www.atag.org/component/factfigures/?Itemid=
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nem megfelelő utazási okmányok miatt utasítják el.2 Az „úgymint” kötőszó használat 

miatt ez nem egy zárt felsorolás, ennek ellenére az üzemeltetési okokból történő beszállás 

visszautasítása nem tartozik az észszerű okok közé.3  

 

A légitársaságoknál rendszeresen alkalmazott módszer a túlfoglalás. E gyakorlatot a 

légitársaságok a szállodaipartól vették át, mivel ott is előfordul az, hogy több szoba kerül 

kiadásra, mint amennyi a szálloda rendelkezésére áll.  Ehhez hasonlóan ez azt jelenti, 

hogy a légitársaságok is több repülőjegyet adnak el egy adott járatra, mint amennyi 

ülőhely van az adott járatot teljesítő repülőgépen. Ennek oka, hogy az utasok annak 

ellenére, hogy jegyet vettek, nem minden esetben jelennek meg beszállásra. Emellett 

fontos megjegyezni, hogy az utas nem a repülőgépen egy adott helyet vásárol meg, 

hanem csak a fuvarozást, hogy őt A pontból B pontba a légitársaság elszállítsa.  

 

A légitársaságok komoly számítások alapján és statisztikai adatok segítségével állapítják 

meg, hogy egy adott légi járat esetén mennyi lehet a túlfoglalás. Ez egy beállítás, amit 

csúcsidőszakokban nem használnak (például: karácsony, nyár). A túlfoglalás és ebből 

kifolyólag a beszállás visszautasítása kevesebb problémát jelent, mint szintén a Rendelet 

által szabályozott járatkésés vagy járattörlés esete, amellyel kapcsolatban az utasok 

gyakrabban fordulnak panasszal/követeléssel a légitársaság felé. 

 

Előfordulhat azonban, hogy a légitársaság várakozása ellenére mégis több utas jelenik 

meg beszállásra, mint ahány ülőhely van a járatot teljesítő repülőn. Ilyenkor a légi 

fuvarozónak döntenie kell, hogy ki, mikor fog elutazni, azaz ki az, aki el tud utazni a 

tervezett időpontba és úticélra és ki az, akinek a beszállását vissza kell utasítani.  

 

Ebben az esetben a légi fuvarozó köteles önként jelentkezőket keresni, akik előnyökért 

(egyéb juttatásokért) cserébe lemondanak helyfoglalásukról olyan feltételek mellett, 

amelyeket az érintett utas és légi fuvarozó közösen határoznak meg. Ilyenkor a 

repülőjegy árának visszatérítéséhez vagy egy másik járatra történő átfoglaláshoz való 

joguk mellett egyéb anyagi juttatás is megilleti őket.4  

 

Mindazonáltal az is előfordulhat, hogy egyáltalán nincsenek önként jelentkezők vagy az 

önként jelentkező utasok száma nem elegendő, és további utasok beszállását kell 

visszautasítania a légitársaságnak. Ilyenkor a légi fuvarozó az utasok beszállását akartuk 

ellenére visszautasíthatja azonnali kártérítés mellett, valamint biztosítja számukra, hogy 

érvényesítsék a visszatérítéshez vagy átfoglaláshoz való jogukat, illetve szükség esetén 

ellátást is biztosít.  

 

                                                 
2 Az Európai Parlament és a Tanács a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése 

esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 261/2004/ EK rendeletet 2. cikk j) pont és 3. cikk (2) bekezdés. 
3  C-321/11. Germán Rodríguez Cachafeiro, María de los Reyes Martínez-Reboredo Varela-Villamor és az 

Iberia, Líneas Aéreas de España SA ECLI:EU:C:2012:609. 29-30. bekezdés. 
4 Rendelet 4. cikk (1) bekezdés. 
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Arnold Kinga5 álláspontja szerint az azonnali kártérítés fizetése aránytalan nehézségeket 

róhat a légitársaságokra, például, ha nincs készpénz az adott repülőtéren lévő 

képviselőnél. Személy szerint, Zoványi Nikolett álláspontjával értek egyet, aki szerint az 

„azonnali” fordulat nem feltétlenül jelenti azt, hogy a helyszínen, készpénzben kell 

megfizetni a kártérítés összegét. Ez pótolható egy csekk vagy voucher kiállításával, vagy 

az utas adatainak és bankszámlaszámának rögzítésével, melyre később az összeg 

elutalásra kerül.6 

 

A visszautasított beszállás nem csak abban az esetben merülhet fel, ha a légi fuvarozó 

több repülőjegyet ad el, mint ahány ülőhely rendelkezésre áll a járatot teljesítő 

repülőgépen. Az Európai Unió Bírósága (továbbiakban: „Bíróság”) ítéletében kimondta, 

hogy a Rendelet nem köti a visszautasítást az érintett járat „túlfoglalásának” esetéhez, 

amelyet a légitársaság gazdasági okoknál fogva idéz elő.  Így a „visszautasított beszállás” 

minősül az az eset is, „amikor a légi fuvarozó egyetlen szállítási szerződés keretében, 

amely több közvetlenül egymást követő olyan járatra vonatkozó foglalást tartalmaz, 

amelyre az utasfelvétel egyidőben történik, azért utasítja vissza az egyes utasok 

beszállását, mert a foglalásokkal érintett első járat e légi fuvarozónak felróhatóan késett, 

és e légi fuvarozó tévesen arra számított, hogy ezen utasok nem érkeznek meg időben a 

második járatra való beszálláshoz”7 (például nemzetközi, átszállásos járatok). 

 

A kártérítés mértékét a Rendelet 7. cikke szabályozza, amely alapján az utasok a 

kiindulási pont és a célállomás közötti távolság8 vonatkozásában, 1500 km vagy annál 

rövidebb repülőút esetén 250 euró, 1500km-nél hosszabb Európai Közösségen belüli útra 

és minden egyéb 1500-3500 km közötti távolságú repülőút esetén 400 euró, 3500 km-t 

meghaladó, az előző két kategóriába nem tartozó távolság esetén 600 euróra lehetnek 

jogosultak.9 A légitársaság által felajánlott, az utasoknak kedvező átfoglalási ajánlat 

esetén a kártérítés mértéke 50%-kal csökkenthető.10 Rendkívüli körülmények 

bekövetkezésekor, amelyek elháríthatatlanok és attól függetlenül bekövetkeznek, hogy a 

légitársaság minden szükséges, észszerűen elvárható intézkedést megtett az elhárítás 

érdekében, a légitársaság mentesül a kártérítés megfizetése alól.11 

 

A Rendelet nem tartalmaz elévülési időt a követelés érvényesítésére, ennek rendezését a 

tagállami szintre hagyja. Ebből kifolyólag tagállamonként eltér az elévülési idő. A 

magyar jogrendszerben az elévülési idő 5 év,12 de ettől el lehet térni, így például a Wizz 

Air üzletszabályzatában is szerepel, hogy a követelés érvényesítésére 2 év áll 

rendelkezésre.13 Szintén 2 év az elévülési idő más légitársaságok üzletszabályzatában is, 

                                                 
5 Arnold Kinga: Application of Regulation (EC) No 261/2004 on Denied boarding, Cancellation and Long 

Delay of Flights, Air and Space Law, 2007/2., 96. o.  
6 Zoványi Nikolett: A felelősség kérdései az utazási szerződések és az utasjogok körében. HVG ORAC, 

Budapest, 2015, 118-121. o. 
7 Lásd: 3.lj. -  36. bekezdés.  
8 A távolságokat a gömbi félkörön mért távolság módszerével kell mérni. Rendelet 7. cikk (4) bekezdés. 
9 Uo. 7. cikk (1) bekezdés. 
10 Uo. 7. cikk (2) bekezdés. 
11 A rendkívüli körülményekre vonatkozóan lásd a Rendelet preambulumának (12) és (14) bekezdéseit. 
12 A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § 
13 Wizz Air Hungary Zrt.: Légi személy-és poggyászfuvorazási üzletszabályzat.  
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mint például a Ryanair14 vagy a Lufthansa.15 Ennek oka, hogy a Montreáli 

Egyezményben is 2 év szerepel a követelések érvényesíthetőségére vonatkozó elévülési 

időként. Mivel a Rendelet nem határozza meg az elévülési időt, csak azt, hogy a tagállami 

gyakorlat irányadó, de nem határozza meg, hogy mely tagállamé, így az egységesség 

érdekében a légitársaságok a Montreáli Egyezmény gyakorlatát követik.16  

 

III. A beszállás visszautasítása és a fuvarozás megtagadása közötti különbségek  

 

A két fogalom közötti jelentős különbség, hogy míg a beszállás visszautasítását és ebből 

kifolyólag a légi fuvarozó kötelezettségét a Rendelet szabályozza, addig a fuvarozás 

megtagadásának eseteiről a légitársaság üzletszabályzata rendelkezik, amelyet az utas a 

repülőjegy megvásárlásával fogad el. A légitársaság és az utas között a repülőjegy 

vásárlásnak sikerességéről szóló visszaigazoláskor érvényes üzletszabályzat a szerződés 

részét képezi. 

A fuvarozás megtagadásának eseteinek bemutatásához a Wizz Air Hungary Zrt. 

(továbbiakban: „Wizz Air”) légi személy- és poggyászfuvarozási üzletszabályzatát hívom 

segítségül. Ebben szerepelteket az alábbi két fő csoportra lehet osztani: személy 

fuvarozásának megtagadása és poggyászfuvarozás megtagadása.17 

 

A poggyász méretére és súlyára vonatkozó előírások, valamint a biztonsági előírások 

megszegése esetén a poggyász fuvarozása megtagadásra kerül.18 Nem szállítható sem 

fegyver, se gyúlékony vagy radioaktív anyag, holttest stb. 

 

A személyek fuvarozásának megtagadásra egészségügyi, biztonsági, védelmi okok miatt, 

valamint az útiokmányok hiánya/nem megfelelő volta esetén kerül sor. További eset, 

amikor azért kerül a személy fuvarozása megtagadásra, mert nem fizette meg a 

viteldíjakat, vagy tartozása van a légitársaság felé.  

 

Ezen túlmenően a légitársaságok tiltó listára helyezhetnek személyeket, amiről az érintett 

személyeket előzetesen értesítik. Erre a listára az utas a repülőn vagy repülőtéren 

tanúsított magatartása okán kerülhet fel. 

 

Míg a beszállás visszautasítása esetén a légi fuvarozó kötelezhető a Rendelet szerinti 

kártérítés megfizetésére, addig a fuvarozás megtagadása esetén a légitársaság nem 

                                                                                                                                                  
https://wizzair.com/static/docs/default-source/downloadable-documents/wah_gcc_hu_20211207-

(1)_f9cc29b3.pdf18.1  (Letöltve: 2022.03.05.).   
14 Ryanair DAC: Általános Személy-és poggyászfuvarozási Feltételek. 

https://www.ryanair.com/hu/hu/hasznos-informacio/sugo/felhasznalasi-

feltetelek/termsandconditionsar_1620249310 (Letöltve: 2022.03.05.).  
15 Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft: General Conditions of Carriage for Passengers and Baggage. 

https://www.lufthansa.com/content/dam/lh/documents/common/terms-and-conditions/terms-of-

service/lufthansa-abb-07-2021-en.pdf (Letöltve: 2022.03.05.).  
16 A Montrealban, 1999. május 28-án kelt, a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok 

egységesítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2005. évi VII. törvény - 35. cikk. 
17 Lásd: 13. lj. 
18 Lásd: 13. lj. 

https://wizzair.com/static/docs/default-source/downloadable-documents/wah_gcc_hu_20211207-(1)_f9cc29b3.pdf18.1
https://wizzair.com/static/docs/default-source/downloadable-documents/wah_gcc_hu_20211207-(1)_f9cc29b3.pdf18.1
https://www.ryanair.com/hu/hu/hasznos-informacio/sugo/felhasznalasi-feltetelek/termsandconditionsar_1620249310
https://www.ryanair.com/hu/hu/hasznos-informacio/sugo/felhasznalasi-feltetelek/termsandconditionsar_1620249310
https://www.lufthansa.com/content/dam/lh/documents/common/terms-and-conditions/terms-of-service/lufthansa-abb-07-2021-en.pdf
https://www.lufthansa.com/content/dam/lh/documents/common/terms-and-conditions/terms-of-service/lufthansa-abb-07-2021-en.pdf
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kötelezhető a Rendelet szerinti kártérítés megfizetésére és az egyéb szolgáltatások 

nyújtására sem (ellátás, átfoglalás más járatra). A Wizz Air például a fuvarozás 

megtagadás esetén a légitársaság csak a viteldíjak visszatérítésére vállal kötelezettséget, 

levonva a rendelkezésre tartás díját és az egyéb szolgáltatások díját. A fuvarozás 

megtagadásából felmerülő egyéb költségekért vagy károkért további felelősséget nem 

vállal a légitársaság.19 

 

IV. A visszautasított beszállás Uniós bírósági gyakorlata 

 

A Rendelethez kapcsolódó ítélkezési gyakorlat értelemszerűen jelentős hatást gyakorolt a 

Rendelet értelmezésére és alkalmazására. Mivel az évek során a Bíróság sok ítéletet 

hozott, ezért az Európai Bizottság egy közleményt adott ki, amelynek célja, hogy 

segítséget nyújtson a Rendelet értelmezésével és alkalmazásával összefüggésben.  

 

A közlemény alapján nem minősül visszautasított beszállásnak, ha oda-vissza foglalással 

rendelkező utas nem utazott az odainduló járaton és ebből kifolyólag nem engedik 

beszállni a visszainduló járatra, az utasnak egymást követő utakat tartalmazó foglalása 

van, és amiatt nem engedik beszállni, mert nem utazott az előző járaton. Ennek oka, hogy 

ezek a helyzetek általában a megvásárolt jegyhez kapcsolódó feltételeken alapulnak, 

amely feltételeket az utas a repülőjegy megvásárlásával elfogad. Szintén nem minősül 

visszautasított beszállásnak, ha egy házi kedvenccel utazó utas azért nem utazhat el, mert 

a házi kedvencnek nincsenek meg a megfelelő utazáshoz szükséges dokumentumai.20  
 

Ahogy már fentebb is részleteztem, szintén nem minősül visszautasított beszállásnak, ha 

az utas fuvarozása a nem megfelelő útiokmányok miatt megtagadásra kerül, kivéve, ha az 

útiokmányok ellenőrzése során a földi kiszolgáló személyzet hibázott. Ebben az esetben 

azonban a légitársaság érvényesítheti a kártérítési igényét a földi kiszolgálást ellátó 

társasággal szemben. Ha azonban a földi kiszolgáló személyzet biztonsági aggályok miatt 

tagadta meg az utas fuvarozását, ez abban az esetben sem minősül visszautasított 

beszállásnak, ha az okmányok ellenőrzése során a földi kiszolgáló személyzet hibát 

vétett.21 

  

Annak érdekében, hogy a légitársaságok elkerüljék azt, hogy az utas beszállását 

indokolatlanul tagadják meg a Bizottság közleménye alapján az okmányok ellenőrzése 

során használniuk kell az IATA Timatic adatbázisát és egyeztetniük kell az célország 

hatóságaival is. 22 Emellett előfordul az is, hogy a kiadott NOTAM23 is tartalmazza az 

                                                 
19 Lásd: 13. lj. 
20 Az Európai Bizottság közleménye: No. 2016/C 214/04 Értelmező iránymutatások a visszautasított 

beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség 

közös szabályainak megállapításáról szóló 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 

889/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a légi fuvarozók baleset esetén fennálló 

felelősségéről szóló 2027/97/EK tanácsi rendelet tekintetében.  
21 Uo.  
22 Uo.  
23 Notice to the airman, a légiforgalmi adatok és légiforgalmi tájékoztatások minőségével kapcsolatos 

követelményeknek az egységes európai égbolt keretében történő meghatározásáról szóló a Bizottság 2010. 
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adott országban érvényes beutazási kritériumokat. Fontos megjegyezni, hogy az IATA 

Timatic adatbázison keresztül a légi fuvarozó csak azt tudja ellenőrizni, hogy a 

célországban mik a beutazási feltételek, milyen dokumentumok/útiokmányok 

szükségesek az országba történő belépéshez. Ezen keresztül azonban azt nem tudja 

ellenőrizni, hogy az érintett utas vízuma érvényes-e vagy nem került-e visszavonásra.  

 

Emellett a légi társaságok kötelesek elküldeni az ún. PNR adatokat24 elektronikus úton a 

célország illetékes hatóságának a járat indulása előtt 24-48 órával, továbbá közvetlenül a 

beszállást követően, amikor már az utasok be- vagy kiszállása már nem lehetséges.25 Ez 

alapján az adott ország hatósága ellenőrizni tudja, hogy az adott utas jogosult-e belépni, 

és előzetesen tudja jelezni a légi fuvarozó felé, ha szükséges az utas fuvarozásának a 

megtagadása.  

 

Amennyiben harmadik országbeli állampolgár fuvarozását arra hivatkozással tagadják 

meg, hogy a célállomás hatósága megtagadta az érintett utas célországba történő 

belépését, ebben az esetben szükség van a célország hatóságának egy írásbeli döntést 

hoznia/megküldenie, amelyben megindokolja és megjelöli a megtagadás pontos indokait. 

A célország hatóságának a döntését egy formanyomtatványon keresztül kell közölni az 

érintett utassal, amely igazolja a beléptetés megtagadására vonatkozó döntés 

kézhezvételét.26 

 

A légitársaság felelőssége, hogy csak olyan utasokat vigyen el az adott célállomásra, 

akinek a dokumentumai megfelelnek a célország által támasztott követelményeknek. Ha 

ezt a kötelezettségét a légitársaság megszegi, az adott ország büntetést szabhat ki, 

továbbá kötelezheti arra a légitársaságot, hogy az utast saját költségén szállítsa vissza az 

indulási helyre.27 Ebből kifolyólag az feltételezhető, hogy ha kétség merül fel az 

okmány/vízum érvényességre vonatkozóan, viszont nem sikerül elérni az illetékes 

hatóságot, akkor a légitársaság inkább nem kockáztat, és megtagadja az utas fuvarozását. 

Mindemellett kevés idő van arra, hogy az utasok beszálljanak a repülőgépbe, így 

gyakorlati szempontból a földi kiszolgáló személyzet nem tölthet órákat azzal, hogy egy 

utas okmányát/vízumát vizsgálja. Ha nem tudnak a tervezett időpontban felszállni, akkor 

akár több órát is várni kényszerülnek, hogy újra megkapják a felszállási engedélyt, 

amivel csak tovább halmozódik a késési idő és ez már további járatokat is érinthet.  

 

A Bíróság gyakorlata az évek során sokat változott, formálódott. A visszautasított 

beszálláshoz kapcsolódóan a Bíróság alábbi ítéleteit szükséges megemlíteni. 

                                                                                                                                                  
január 26-i 73/2010/EU rendelete – 3. cikk 17.pont „NOTAM: távközlő eszközök segítségével terjesztett, a 

légiforgalmi berendezések, szolgálatok, eljárások vagy veszélyek létesítéséről, keletkezéséről, állapotáról 

és változásáról olyan információkat tartalmazó tájékoztatás, amelynek kellő időben történő ismerete 

alapvető fontosságú a repülésben érintett személyzet számára.”   
24 Passenger name record (=utas-nyilvántartási adatállomány, amely adatokat az utas a repülőjegy 

megvásárlása során ad meg a légitársaság részére). 
25 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/681. irányelve - 8. cikk (3) bekezdés. 
26 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/399. rendelete - 14. cikk (2) bekezdés. 
27 IATA: Document verification travel trouble.  https://airlines.iata.org/analysis/document-verification-

travel-trouble (Letöltve: 2022.03.05.). és a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény 26. 

cikk (1990). 

https://airlines.iata.org/analysis/document-verification-travel-trouble
https://airlines.iata.org/analysis/document-verification-travel-trouble
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1. Timy Lassooy és a Finnair Oyj ügy28 és a Germán Rodríguez Cachafeiro, María 

De Los Reyes Martínez-Reboredo Varela-Villamor és az Iberia, Líneas Aéreas de 

España SA ügy29 

 

Ezek az ügyek abból a szempontból jelentősek, hogy a Bíróság ezekben mondta ki, hogy 

a visszautasított beszállás több okból is előfordulhat, így például a járatot teljesítő 

repülőgép túlfoglalása vagy működtetési okok esetében. A Bíróság két csoportba osztotta 

azokat az okokat/körülményeket, amelyek fennállása esetén nem beszélhetünk 

visszautasított beszállásról. Ide tartozik, ha (i) ha az utas nem teljesíteni a Rendelet által 

előírtakat, úgymint, ha az utas nem jelentkezik beszállásra a légi fuvarozó által 

meghatározott módon és megjelölt időpontban vagy (ii) ha védelmi okok, illetve nem 

megfelelő útiokmányok miatt tagadják meg a fuvarozást.30 Az azonban visszautasított 

beszállásnak minősül, ha egy rendkívüli körülmény miatt a légifuvarozó átszervezi a 

légijáratokat, és az átszervezett légi járatra történő beszálláskor az utas beszállása 

visszautasításra kerül,31 vagy ha egyetlen szállítási szerződés keretében, amely több 

egymást követő járatra (azaz csatlakozó járatra) vonatkozó foglalást tartalmaz és az 

utasfelvétel egy időben történik, azért utasítják vissza az utas beszállását, mert az első 

járat a légitársaságnak felróható okból késik, és ezért arra számított a légitársaság, hogy 

az utas nem fog időben megérkezni a csatlakozó járathoz.32  

  

2. DZ és Blue Air – Airline Management Solutions Srl ügy33 
 

A következő ügyben egy kazah állampolgár fuvarozását tagadta meg a légitársaság, 

akinek ciprusi ideiglenes tartózkodási engedélye volt, és Romániába készült utazni. 

Bemutatta a vízum iránti kérelmet és az online rendszeren keresztül érkezett választ, 

amely szerint nincs szüksége vízumra.  

 

Az utasnak nem voltak megfelelő okmányai (jelen esetben vízuma) a légi fuvarozó 

szerint, ezért nem engedte beszállni a repülőbe és megtagadták a fuvarozását. Erről 

azonban nem készült írásbeli határozat. Azt a kérdéskört vizsgálták az eljárásban, hogy 

abban az esetben, ha a légi fuvarozó a nem megfelelő útiokmányokra hivatkozva 

visszautasítja az utas beszállását, akkor ebben az esetben az utas jogosult-e a Rendelet 

előírt védelemre, vagy az illetékes bíróság feladata értékelni az említett visszautasítás 

észszerűen igazolt jellegét.  

 

Az ítélet szerint az uniós jogalkotó nem szándékozott fenntartani a légi fuvarozó számára 

arra vonatkozó jogkört, hogy értékelje, és véglegesen megállapítsa az útiokmányok 

                                                 
28 C-22/11. Timy Lassooy és a Finnair Oyj ECLI:EU:C:2012:604. 
29 C-321/11. Germán Rodríguez Cachafeiro, María de los Reyes Martínez-Reboredo Varela-Villamor és az 

Iberia, Líneas Aéreas de España SA ECLI:EU:C:2012:609.  
30 Lásd: 28. lj.  
31 Lásd: 28. lj.  
32 Lásd: 29. lj.  
33 C-584/18 DZ és Blue Air – Airline Management Solutions SRL ECLI:EU:C:2020:324.  
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megfelelő jellegét. Mindemellett a légi fuvarozó vagy megbízottja nem minősül a 

célország megbízottjának a határellenőrzési feladatok ellátásával kapcsolatban, továbbá 

nem rendelkezik az ehhez szükséges jogkörökkel sem.  

 

Önmagában, ha az utas beszállását a nem megfelelő úti okmányok miatt tagadják meg, ez 

nem fosztja meg az utast a Rendelet által előírt védelemtől. Emiatt, ha az érintett utas ezt 

a döntést megtámadja, az illetékes bíróságnak kell az ügy releváns körülményeinek 

figyelembevételével értékelnie ezen utas útiokmányainak esetleges nem megfelelő 

jellegét, és végső soron e visszautasítás észszerűen igazolt jellegét. 

 

A konkrét ügyben a Bíróság kiemelte, hogy a légi fuvarozó az utas beszállását úgy 

utasította vissza, hogy nem állt rendelkezésére az illetékes hatóság Schengeni határ-

ellenőrzési kódex szerinti beléptetés megtagadására vonatkozó döntése, vagy arra 

vonatkozó hiteles bizonyíték, hogy az illetékes hatóság arról tájékoztatta a földi 

kiszolgáló személyzetet, hogy az utas Romániába történő belépését megtagadják.  

 

Az ítélet szerint ellentétes a Rendelettel „az általános szerződési feltételek között szereplő 

olyan kikötés, amely abban az esetben, ha egy utas beszállását útiokmányainak 

állítólagosan nem megfelelő jellege miatt utasítják vissza, korlátozza vagy kizárja a légi 

fuvarozó felelősségét, megfosztva ezzel az említett utas kártalanításhoz való esetleges 

jogától34.” 

 

Álláspontom szerint ez újszerű értelmezése a Rendeletnek és a visszautasított 

beszállásnak azzal, hogy beemeli a nem megfelelő útiokmányokkal rendelkező utasokat a 

Rendelet védelme alá, egészen addig, amíg bizonyítást nyer, hogy az útiokmány 

ténylegesen nem volt megfelelő. Továbbá a fent említett Finn Air ügyben hozott ítélettel 

sincs teljesen összhangban, amely ítélet szerint nem minősül visszautasított beszállásnak, 

ha beszállást észszerű indok miatt, úgymint az utazási okmányok nem megfelelősége 

miatt utasítják vissza. 

 

V. Összegzés 

 

A Rendelet és annak alkalmazása, értelmezése sok kérdést vet fel, emiatt szükségesnek 

látom a Rendelet jogalkotó általi további pontosítását, megreformálását is. Abból a 

célból, hogy a beszállás visszautasításának, és a fuvarozás megtagadásának esetkörei ne 

keveredjenek, szükséges lenne e két különböző tényállás egyértelműsítésére és 

különválasztására. Álláspontom szerint ez mind az utasok, mind a légitársaságok érdekét 

szolgálná, és vélhetően az ebből eredő eljárásokban is megkönnyítené a bizonyítást és a 

jogvita eldöntését.   

 

   

 

 

                                                 
34 Uo. 99. bekezdés. 
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