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1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 

Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211. 

Telefon: (06-1) 472-8865 

Ügyszám: Vj/17/2017. 

Iktatószám: Vj/17-109/2017. 

 

  Betekinthető! 

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 

Budapest, Károlyi M. u. 12., eljáró ügyvéd: dr. M. Z.) által képviselt Wizz Air Hungary Zrt. 

(1103 Budapest, Kőér u. 2/A. B ép. II-V.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal 

szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt 

indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi 

 

h a t á r o z a t o t .  

 

Az eljáró versenytanács – jogsértés vagy annak hiánya megállapítása nélkül – a  

Wizz Air Hungary Zrt.-t (a továbbiakban: eljárás alá vont vagy Wizz Air) az általa tett 

alábbiak szerinti kötelezettségvállalás teljesítésére kötelezi: 

 

 

I. A vizsgált magatartások abbahagyása 
 

1. A Wizz Air felhagy, illetőleg a jövőben tartózkodni fog az előzetes álláspontban 

kifogásolt
12

 magatartások tanúsításától a következő vállalások teljesítésével: 

 

1.1. Tájékoztatás 
1.1.1. A Wizz Air a kötelezettségvállalást elfogadó határozat kézhezvételét 

követő 15 napon belül vállalja, hogy megfelelő tájékoztatást fog adni a 

fogyasztóknak magyar nyelven arról, hogy a Wizz Flex szolgáltatás a 

visszaút tekintetében az útirány módosítására nem ad lehetőséget. Ennek 

keretében a Wizz Air érthetően tájékoztatni vállalja az utasokat, hogy a 

„visszaút” kifejezés az online foglalás során a kiindulási állomásra való 

visszatérést jelenti, nem pedig egy új célállomásra való továbbutazást. A 

tájékoztatás desktop és mobil eszközön is megfelelően elérhető lesz; 

1.1.2. A Wizz Air a kötelezettségvállalást elfogadó határozat kézhezvételét 

követő 15 napon belül vállalja, hogy megfelelő tájékoztatást ad a 

fogyasztóknak magyar nyelven arról, hogy a Wizz Flex szolgáltatás 

használatával történő járatmódosítás esetén nem lehetséges, az eredeti 

foglalási díjnál olcsóbb foglalási díj elérése, és nem téríti vissza a 

fogyasztók részére az eredeti foglalási díjnak (teljes vitel díj) és az esetleg 

elérhető az eredeti foglalási díjnál olcsóbb módosított járat viteldíjának a 

különbözetét; 
1.1.3. A Wizz Air vállalja az 1.1.1. és 1.1.2. pontokban szereplő módosításoknak 

az átvezetését valamennyi idegen nyelvű weboldalán is az ezen pontokban 

szereplő határidőkkel. 

 

                                                 
1
 Előzetes Álláspont 1. oldal 1-4. francia bekezdések. 

2
 A fogyasztói tájékoztatások vállalt módosításai a VJ/17-104/2017, számú beadványban (E/57, számú melléklete) 

kerülnek részletes bemutatásra. 
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1.2. Informatikai fejlesztés 

1.2.1. A Wizz Air a Kötelezettségvállalást elfogadó határozat kézhezvételét 

követő 6 hónapon belül vállalja, hogy a több fogyasztó együttes 

foglalására vonatkozóan olyan átlátható és könnyen kezelhető 

informatikai felületet alakít ki, amelyen a foglalást végző személy 

egyszerűen online szétválaszthatja a foglalásokat, és személyenként akár 

külön-külön is igénybe vehetik, külön használhatják a Wizz Flex 

szolgáltatást online módon; 

1.2.2. A Wizz Air a kötelezettségvállalást elfogadó határozat kézhezvételét 

követő 6 hónapon belül vállalja, hogy azt az informatikai fejlesztést is 

megvalósítja, amelynek eredményeként a WizzFlexet egy adott 

foglaláson belül utasonként is meg lehet majd vásárolni. Abban az 

esetben tehát, ha ugyanannak a foglalásnak „több utasa van”, csak egy 

vagy néhány utas számára is meg lehet vásárolni majd a Wizz Flex 

szolgáltatást (tehát nem szükséges minden utasra megvásárolni azt), 

ekként e szolgáltatás iránybevételére (a foglalás utasok szintjén történő 

módosítására és törlésére) utasonként is lehetőség lesz. Ugyanakkor a 

fenti, 1.1.1. pontban foglalt korlátozás ezen fejlesztések tekintetében is 

alkalmazandó volna: a visszaút tekintetében az útirány módosítására a 

Wizz Flex szolgáltatás továbbra sem adna lehetőséget (kivéve, ha a 

fogyasztó külön jegyet vásárol az oda és a visszaútra); 

1.2.3. Az 1.2.1. és 1.2.2. pont szerinti informatikai fejlesztések megvalósításáig 

a Wizz Air a kötelezettségvállalást elfogadó határozat kézhezvételét 

követő 15 napon belül vállalja, hogy részletes tájékoztatást ad a 

fogyasztóknak arról, hogy a több utas együttes foglalása esetén a Wizz 

Flex szolgáltatás igénybevétele az utasokra külön-külön csak a Wizz Air 

telefonos ügyfélszolgálatán keresztül lehetséges. Ezen ideiglenes 

időszakban a Wizz Air erre a célra dedikált alapdíjas telefonhívás 

lehetőségét biztosítja, amely vonatkozó telefonszámot a Wizz Flex 

információs oldalon tünteti fel. 

 

II. Fogyasztói kompenzáció 
 

1. A Wizz Air vállalja, hogy a kifogásolt gyakorlattal érintett teljes időszak alatt, azaz 

a 2010 márciusától a fenti I/1.1.1 és 1.1.2, valamint a II/1.2.3 pontokban vállalt 

tájékoztatók közzétételéig terjedő időszakban a magyar nyelvű foglalási felületen 

történt foglalások után valamennyi Wizz Flex-et vásárló fogyasztó számára utazási 

szegmensenként 1,73 euró fix átalánykompenzációt fizet meg olyan módon, hogy 

ezt az összeget a foglalást lebonyolító személy (továbbiakban: „foglalást végző 

személy”) WIZZ-számláján írja jóvá Wizz creditben, illetve a foglalást végző 

személy nyilatkozata alapján a megjelölt bankszámlára átutalja; 

2. A Wizz Air vállalja, hogy a kifogásolt gyakorlattal érintett azon fogyasztók javára, 

akiknek a Wizz Flex használata nélkül lehetőségük lett volna új foglalásként 

olcsóbb repülőjegy vitel díjjal vagy olcsóbb poggyászdíjjal repülőjegyet vagy 

feladott poggyász szállítást vásárolni a Wizz Air foglalási felületén, mint amilyen 

viteldíjjal vagy poggyászdíjjal WizzFlex-et használva foglalást módosítottak, a 

vitel díj- és poggyászdíj- különbözetet kompenzációként a foglalást végző személy 

WIZZ-számláján jóváírja Wizz creditben, illetve – a foglalást végző személy 

nyilatkozata alapján – a megjelölt bankszámlára átutalja, függetlenül attól, hogy a 

fogyasztó a fenti (II.l.) pont hatálya alá esik-e. 

3. A Wizz Air vállalja, hogy a foglalást végző személyt (az általa a foglalási folyamat 

során korábban megadott elérhetőségén) e-mailben és (amennyiben elérhető) WIZZ 

mobil applikáción keresztül is értesíti a kötelezettségvállalás elfogadását követő 15 
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napon belül arról, hogy 

3.1. a kompenzációra a GVH előtt tett kötelezettségvállalás folytán jogosulttá 

vált, 

3.2. a kompenzációt a Wizz Air bár a foglalást végző személy „kezéhez” teljesíti, 

de ez a teljesítés azoknak a fogyasztóknak a javára történik, akiknek a 

nevében és javára a foglalást végző személy korábban foglalást végzett és 

Wizz Flex szolgáltatást vásárolt a Wizz Air által könnyen beazonosítható 

módon megjelölt járatokon; 

3.3 a kompenzáció teljesítése olyan módon történik, hogy a foglalást végző 

személy Wizz-számláján a Wizz Air a kompenzációs összegnek megfelelő 

Wizz-creditet ír jóvá, az értesítést követő 15 napon belül; 

3.4 a foglalást végző személy Wizz-számláján a Kötelezettségvállalással érintett 

kompenzációként jóváírt Wizz-credit a jóváírást követő 60 hónapig 

bármikor, korlátozás nélkül pénzre átváltható (Wizz-számla jogosultjának 

kérésére) és az átváltott összegnek bankszámlára történő átutalása kérhető, 

ezt a foglalást végző személy – egy erre dedikált internetes felületen – a 

bankszámla adatok megadása után teheti meg. 

4. A Wizz Air emellett vállalja, hogy a fogyasztóknak szóló általános felhívást (arról, 

hogy a kompenzációban való érintettségüket jelezhetik közvetlenül is a Wizz 

Airnek) a hivatalos honlapjának magyar nyelvű nyitó oldalára elhelyezett, 

megfelelően észlelhető banneren keresztül átkattintható/elérhető, különálló, 

kizárólag a kompenzáció részleteit tartalmazó aloldalon elérhetővé teszi, ennek 

keretében olyan figyelemfelhívást tartalmazó tájékoztatást nyújt, amelyben 

főüzenetként egyszerűen és egyértelműen megfogalmazásra kerül, hogy mi a 

teendője (világos navigációt adva) az adott fogyasztónak a kompenzáció 

lehívásához. Az említett bannerben feltüntetésre kerül a „Kreditátváltás” kifejezés 

is, továbbá a kompenzáció részleteit tartalmazó aloldalon hangsúlyosan szerepelni 

fog a kötelezettségvállalás keretében jóváírt Wizz creditek foglalást végző személy 

igényei alapján történő „készpénzre” való átváltásának folyamata. A Wizz Air 

vállalja, hogy a kompenzációról történő tájékoztatás során feltünteti, hogy a 

kompenzációra a Gazdasági Versenyhivatal eljárására figyelemmel kerül sor. A 

hivatkozott banner a Wizz Air hivatalos, magyar nyelvű honlapjának nyitó oldalára 

a kötelezettségvállalás elfogadásától számított 15 napon belül felkerül és ezután 

folyamatosan, 12 hónapon át a honlapon elérhető marad. Az információs aloldal 

pedig a kötelezettségvállalás elfogadásától számított 15 napon belül élesítésre kerül 

és ezután folyamatosan 60 hónapig lesz látható, illetve elérhető. 

5. Amennyiben a Wizz Air-hez a fogyasztói megkeresések közvetlenül érkeznek a 

kompenzációra való jogosultság kapcsán, akkor az alábbiak alkalmazandóak: 

5.1. Abban az esetben, ha a Wizz Air a kompenzációra jogosult fogyasztó javára már 

teljesítette a kompenzációt a megfelelő foglalást végző személy számlájára való 

átutalással vagy WIZZ-számlán való jóváírással, akkor az érintettségét közvetlenül 

jelző fogyasztót erről a tényről tájékoztatja. 

5.2. Ugyanakkor, amennyiben a foglalást végző személy számlájára a kompenzáció 

teljesítése az érintettségét közvetlenül jelző fogyasztó javára még nem történt meg 

(pl.: akadályoztatás miatt), akkor e fogyasztónak történik közvetlenül a teljesítés a 

fogyasztó által megadott bankszámlára, amennyiben az adott fogyasztó és a 

kompenzációra való jogosultsága a Wizz Air által kétséget kizáróan beazonosítható 

(név, utazás során használt okirat, PNR
34

). A Wizz Air erről az ügymenetről is 

könnyen érthető módon tájékoztatást nyújt a fent megjelölt elérhetőségen a 

honlapján. 

                                                 
3
 A dedikált felületről az érintett fogyasztók email-ben kapnak tájékoztatást. 

4
 Passanger Name Record (PNR) 
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6. A Wizz Air vállalja, hogy ha a kötelezettségvállalás keretében, a foglalást végző 

személy Wizz számláján jóváírt Wizz crediteket a jóváírást követő 60. hónap 

elteltéig nem használja fel vagy a foglalást végző személy Wizz crediteknek 

„készpénzre” való átváltását nem kéri, akkor a kompenzációra jogosult foglalást 

végző személyek Wizz számlájáról az ekként fel nem használt Wizz crediteket törli. 

A törölt Wizz crediteket forint összegre váltja át
5
 és az így kalkulált teljes forint 

összeget a SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa (nyilvántartási szám: 01-

01-0009984, honlap: https://www.sos.hu szervezetnek banki átutalással átutalni 

vállalja. 

 

III. Fogyasztói edukációs kampány
6
 

 

1. A Wizz Air vállalja, hogy fogyasztói edukációt kezd a repülőgéppel történő 

utazáshoz kapcsolódó fogyasztói jogokra vonatkozóan a lentiek szerint 12 hónapos 

időtartamban. 

2. Ennek keretében a Wizz Air kifejezetten vállalja, hogy az edukációs kampány nem 

a Wizz Air szolgáltatásainak bemutatására szorítkozna, hanem a fogyasztók számára 

érthető és világos módon a légi közlekedéssel kapcsolatos különféle fogyasztói 

jogok (például általános szerződési feltételekkel kapcsolatos jogok, adatvédelemhez 

kapcsolódó jogok, és különösen a 261/20046EK rendelethez kapcsolódó jogok) 

szemléletes és világos bemutatására kerül sor, magába foglalva az online 

repülőjegyfoglalás folyamatát, valamint az utazással kapcsolatos tudni- és 

tennivalók összességét, beleértve az egyes kiegészítő szolgáltatásokat, azok 

tartalmát és választásának előnyeit és hátrányait. A kampány során nagy hangsúlyt 

helyez a közérthetőségre és a légi személyszállítási ágazatban kialakult, általánosan 

megfogalmazható sztenderdek megfelelő és pontos bemutatására, valamennyi 

tájékoztatás legelején pedig szerepeltetni fogja, hogy arra a Gazdasági 

Versenyhivatal VJ/17/2017-es számú versenyfelügyeleti eljárásra figyelemmel kerül 

sor. 

3. A fent bemutatott tartalmakat az alábbi eszközökkel vállalja a Wizz Air eljuttatni a 

fogyasztókhoz: 

3.1. a Wizz Air vállalja, hogy az edukációs kampány súlyponti kommunikációs 

csatornája a https://wizzair.com/hu-hu#/ honlap lesz. E honlap főoldalán a 

Wizz Air egy bannert helyez el, amely egy külön erre a célra létrehozott 

edukációs al-oldalra vezeti a látogatót. Az edukációs al-oldal jól 

struktúrában, átlátható módon és közérthető megfogalmazással fogja 

tartalmazni a fent leírt edukációs elemeket. 

3.2. a Wizz Air a fogyasztóknak kiküldendő elektronikus hírlevelekben, 4 

alkalommal vállalja a fenti edukációs céloknak megfelelő tartalmú 

tájékoztatást a fogyasztók részére. A hírlevelek struktúrájukban az edukációs 

kampány struktúráját fogják követni. Továbbá e hírlevelekben a kampány 

keretében az edukációs al-oldalra mutató linket helyez el és ajánlja annak 

felkeresését a további részletes információszerzés céljából. A Wizz Air 

hírlevelei nagyszámú (több százezres nagyságrendű) fogyasztói címre jutnak 

el, ez pedig biztosítja, hogy a kampány a fogyasztók széles körét elérje; 

3.3. a tervezett edukációs kampány fő üzeneteit a Wizz Air vállalja a youtube 

csatornán és saját Facebook közösségi oldalán is népszerűsíteni, amelynek 

keretében edukációs tartalmú videó elkészítését és megjelenítését vállalja, 

kb. 45 másodperces hosszúságú, brand semleges videók közzétételével, 6 

                                                 
5
 1 Wizz Credit = 1 HUF, devizában vezetett Wizz számla esetén megfelelő átváltási árfolyamon számítva. 

6
A tervezett fogyasztói edukációs kampány tartalmi és megjelenési eszközeire vonatkozó részletek a VJ/17-

100/2017, számú beadványban kerültek részletesen bemutatásra. 

https://wizzair.com/hu-hu#/
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hetes időtávra. 

3.4. ezen túl a Wizz Air a kampányt országos sugárzású televízióban, kiemelt 

hirdetési idősávban vállalja népszerűsíteni, televíziós reklámfilm útján. A 

televíziós hirdetések közzétételét 6 hetes időtávra vállalja. 

4. A Wizz Air vállalja, hogy az edukációs kampányt a kötelezettségvállalás 

elfogadását tartalmazó határozat kézhezvételétől számított 3 hónapon belül elindítja, 

és 12 hónapon át folyamatosan fenntartja, azzal, hogy a fenti 3.3. és 3.4. pontokban 

foglaltaknak megfelelően a youtube csatornán és televízióban a megjelenéseket a 6 

hetes időtartamra vállalja. 

 

IV. A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ELLENŐRZÉSE 

 

1. A Wizz Air az edukációs kampány és a fogyasztói kompenzáció megindításáról az 

azt követő 8 napon belül rövid tájékoztatást ad a GVH-nak. 

2. A Wizz Air az edukációs kampány lezárultáról és a fogyasztói kompenzáció első 

12 hónapjáról pedig az edukációs kampány megindítását követő 12 hónapos 

időszak végét követő 60 napon belül részletes jelentést küld a GVH részére külön 

felhívás nélkül. 

3. A IV/2. pontban hivatkozott jelentés bemutatja a vizsgált magatartás 

abbahagyásával összefüggő tájékoztatásokat, a megvalósított edukációs kampányt, 

amely tartalmazza az elért fogyasztók számára vonatkozó kimutatást, tv reklám 

esetén pedig a GRP számot és tartalmazza a vizsgált magatartás abbahagyásával 

összefüggő tájékoztatás és az edukációs kampány költségeit. Emellett bemutatja, 

hogy a kompenzáció megnyíltát követő első 12 hónapban hány foglalást végző 

személy használta fel a számára jóváírt Wizz crediteket, milyen értékben, és hány 

foglalást végző személy kérte annak banki átutalását, milyen értékben. 

4. A kötelezettségvállalás elfogadását tartalmazó határozat kézhezvételét követő 61. 

hónap végét követően 60 napon belül a Wizz Air saját költségére a fogyasztói 

kompenzáció teljesítésével kapcsolatban a Wizz Air vállalkozáscsoporttól 

független vállalkozás által elvégzett külső auditot folytat le, amelynek eredményét 

a GVH rendelkezésére bocsátja. Az audit kitér arra, hogy a kompenzáció hány 

fogyasztó vonatkozásában és milyen összegben valósult meg. Az igazolási 

kötelezettség részét képezi az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa 

számára történő átutalás igazolása is. 

 

A határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható. 

A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani, elektronikusan, amely azt az 

ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.  

 

I N D O K O L Á S  

 

I. 

A versenyfelügyeleti eljárás indításának körülményei 

 

1. A vizsgálatot elrendelő, a versenyfelügyeleti eljárást megindító végzés
7
 indokolása szerint „a 

Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) észlelte, hogy a Wizz Air Hungary Zrt.
8
 (a 

továbbiakban: Wizz Air vagy eljárás alá vont) a Wizz Flex szolgáltatását 2010 márciusától 

azzal a felhívással kínálta honlapján, valamint 2014 márciusától a Wizz Air mobil 

alkalmazásban, hogy a szolgáltatást megvásárló fogyasztók korlátlan számban tudják 

                                                 
7
 VJ/17/2017. 

8
 Akkori cégformája szerint Wizz Air Kft. 
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módosítani utazásaik dátumát, idejét, úti célját kizárólag a viteldíj-különbözet megfizetése 

mellett, külön, a szabályzatban meghatározott módosítási díj felszámítása nélkül. A viteldíj-

különbözet mellett azonban valószínűsíthetően a poggyászdíj-különbözetet is meg kellett 

fizetniük az utasoknak, melynek ténylegesen fizetendő összegét több tényező befolyásolhatta. 

Így a viteldíj-különbözet megfizetéséhez képest a poggyászdíj dinamikus árazási jellegére is 

tekintettel változó mértékű költség merülhetett fel, és ez valószínűsíthetően a kereskedelmi 

kommunikációból és a Wizz Flex igénybevételének szabályaiból sem derült ki egyértelműen 

és pontosan a fogyasztó számára a teljes vizsgált időtartamban. 

2. A GVH észlelte fentieken túlmenően, hogy az oda-vissza útirányra egyszerre megvásárolt 

jegyekkel és a több fogyasztó egyidejű foglalásával összefüggő, a Wizz Flex szolgáltatással 

elvégzett járatmódosítások szabályai sem kerültek valószínűsíthetően egyértelműen közlésre a 

fogyasztókkal a kapcsolódó kereskedelmi gyakorlat megvalósulása során. A fogyasztók 

valamennyi utasra, és utazásra külön-külön veszik meg a nevezett szolgáltatást, azonban annak 

megvásárlása alkalmával valószínűsíthetően nem kapják meg valamennyi, szükséges 

információt a tekintetben, hogy 

- az odaútra szóló repülőjegy felhasználását követően a visszaút tekintetében a Wizz 

Flex szolgáltatást már nem tudják igénybe venni, 

- több utas egyidejű foglalása esetén valamennyi utasra csak egyszerre lehet a 

jegymódosítást elvégezni, 

mely körülmények a későbbi átfoglalások elvégezhetőségére kihatással lehetnek. 

3. Fentiekkel az eljárás alá vont a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 

tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 7. § (1) bekezdésében foglalt 

tényállás megvalósításával valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt 

tilalmat. 

4. A GVH észlelte továbbá, hogy egyes esetekben a Wizz Flex szolgáltatás tényleges 

igénybevételekor, a foglalások módosítása során a fogyasztók valószínűsíthetően egyes 

rendszerbeállítások révén az új, kiválasztott jegy áraként magasabb árat látnak, mint ha 

ugyanarra az időpontra, ugyanarra a járatra a módosítás keretein kívül, új repülőjegy vásárlását 

kísérelnék meg. Ez a magatartás és az így megvalósuló kereskedelmi gyakorlat a szakmai 

gondosság követelményének valószínűsíthetően nem feleltethető meg, mivel az eljárás alá vont 

az árazási rendszere kialakítása révén nem biztosítja ugyanazon vásárlási feltételeket a Wizz 

Flex szolgáltatást igénybe vevő utasoknak, mint egyéb vásárlóinak. Amennyiben a fogyasztók 

ennek ismeretében lennének a Wizz Flex szolgáltatás megvásárlása során, valószínűsíthetően 

nem döntenének a szolgáltatás megvásárlása mellett, így a Wizz Flex szolgáltatással 

kapcsolatos kereskedelmi gyakorlat a fogyasztói magatartás torzítására alkalmas lehetett. 

5. Fentiekkel a Wizz Air valószínűsíthetően megvalósította az Fttv.  

3. § (2) bekezdésében foglaltakat, így megsértve az Fttv. 3. § (1) bekezdésében rögzített 

tilalmat”. 

6. Ezért a GVH 2017. március 3-án versenyfelügyeleti eljárást indított a Wizz Air ellen. A 

versenyfelügyeleti eljárás az eljárást megindító végzés indokolása szerint „kiterjed az eljárás 

alá vont által Wizz Flex - a járatmódosítást korlátlan számban lehetővé tevő - szolgáltatás 

népszerűsítése és értékesítése kapcsán kifejtett teljes kereskedelmi gyakorlatára a szolgáltatás 

2010-ben történt piacra vezetésétől kezdődően”. 

7. A vizsgáló 2019. április 8-án az eljárás jogalapját kiterjesztette
9
, a Wizz Air. Kft. 

jogutódjaként a Wizz Air Zrt.-t az eljárásba bevonta
10

 és 2019. április 9-én a kiegészítő 

                                                 
9
 „A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy egyes esetekben a Wizz Flex szolgáltatás tényleges igénybevételekor, 

a foglalások módosítása során a fogyasztók valószínűsíthetően egyes rendszerbeállítások révén az új, kiválasztott 

jegy áraként magasabb árat látnak, mint ha ugyanarra az időpontra, ugyanarra a járatra a módosítás keretein kívül, 

új repülőjegy vásárlását kísérelnék meg. 

A Gazdasági Versenyhivatal a vizsgálatot kiterjeszti annak vizsgálatára, hogy az így megvalósuló kereskedelmi 

gyakorlat alkalmazásával az eljárás alá vont a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 

tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 7. § (1) bekezdésben foglalt tényállás 

megvalósításával megsértette-e az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.” 
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vizsgálati jelentést
11

 az eljáró versenytanács elé terjesztette, amellyel Tpvt. 47. §-ának (2) 

bekezdése alapján az eljárás ismételten versenytanácsi szakaszba került. 

8. Az eljáró versenytanács 2019. május 5-én előzetes álláspontot
12

 bocsátott ki, majd 2019. május 

28-án tárgyalást tartott
13

. 

9. Az eljárás alá vont az előzetes álláspontra tett észrevételeiben
14

 új, a vizsgálati jelentésre 2019. 

március 4-én tett észrevételeiben
15

 megfogalmazottnál lényegesen szélesebb körű 

kötelezettségvállalási indítványt tett, amelyről az eljáró versenytanács több ízben
16

 is 

egyeztetett az eljárás alá vonttal. 

 

II. 

Az eljárás alá vont 

 

10. A Wizz Air a cégkivonata alapján 2003-ban került megalapításra, és 15 országban rendelkezik 

fiókteleppel.
17

 A www.wizzair.com weboldal (a továbbiakban: honlap) tájékoztatása szerint az 

eljárás alá vont 2004-ben indította el első járatát, és mára több mint 500 útvonalat kínál 

utasainak 27 régiós bázisból.
18

 

11. A Wizz Air Hungary Kft. átalakulással, 2019. március 31-ei hatállyal megszűnt, jogutódja a 

Wizz Air Hungary Zrt. lett. 

12. A Wizz Air a 2017. április 1-től 2018. március 31-ig tartó üzleti évben elért, belföldi 

értékesítésből származó nettó árbevétele 5.589.000 € volt, amely 1.746.841.950 Ft összegnek 

feleltethető meg. 

13. A Wizz Flex szolgáltatás értékesítéséből 2010-2018 között [üzleti titok] €, azaz [üzleti titok]
19

 

Ft bevétele származott. A Wizz Flex-es foglalásokból származó bevétele ugyanezen 

időszakban [üzleti titok] €, azaz [üzleti titok]
20

 Ft volt.
21

 

 

III. 

A Wizz Flex szolgáltatás bemutatása 

 

III.1. A Wizz Flex szolgáltatás 

 

III.1.1. A Wizz Flex szolgáltatás 2016. szeptember 8-ig 

14. A vizsgálattal érintett szolgáltatás a Wizz Flex repülőjegy kiegészítő szolgáltatás, amelyet az 

eljárás alá vont 2010 márciusában vezetett be.
22

 [üzleti titok].
23 

 

15. A megvásárláson túl a fogyasztóknak a Wizz Flex felhasználására, azaz a már megvásárolt 

foglalás (repülőjegy) módosítására, 2016. szeptember 8. után a foglalás törlésére van 

lehetőségük. Ezeket kezdetben a www.wizzair.com honlapon, a telefonos ügyfélszolgálaton, 

majd a járatmódosítást 2018. március 28. óta, a foglalás törlését pedig 2018. május 2. óta a 

mobil applikáción keresztül is végrehajthatják.
24

  

                                                                                                                                           
10

 VJ/17-86/2017. 
11

 VJ/17-87/2017. 
12

 VJ/17-90/2017. 
13

 VJ/17-94/2017. 
14

 VJ/17-92/2017. és VJ/17-93/2017. 
15

 VJ/17-83/2017. 
16

Lásd VJ/17-94/2017.-től VJ/17-104/2017. terjedő iratokat. 
17

 VJ/17-53/2017. 4. számú melléklet, 2018. szeptember 9. napján hatályos cégkivonat alapján. 
18

 VJ/17-53/2017. 5. számú melléklet. 
19

 2010-től az egyes, vonatkozó év utolsó napján hatályos MNB árfolyam alapján számolva. 
20

 2010-től az egyes, vonatkozó év utolsó napján hatályos MNB árfolyam alapján számolva. 
21

 VJ/17-11/2017. E/15. számú melléklet, VJ/17-72/2017. E/54. számú melléklet. 
22

 VJ/17-5/2017. számú feljegyzéssel átemelt P/667-8/2016., VJ/17-4/2017.  
23

 VJ/17-4/2017., E/2. számú melléklet. 
24

 VJ/17-5/2017. számú feljegyzéssel átemelt P/667-8/2016., VJ/17-58/2017. 

http://www.wizzair.com/
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16. Ha az utas módosítani szeretné a járatát, ún. járatmódosítási díjat kell fizetnie a viteldíj-

különbözet megfizetése mellett. A Wizz Flex szolgáltatás lehetővé teszi azonban, hogy az 

egyéni utasok foglalásaikat járatmódosítási díj megfizetése nélkül is megtegyék.
25

 Az eljárás 

alá vont szerint a Wizz Flex szolgáltatás igénybevétele tehát annyit (és csak annyit) jelent, 

hogy az utasnak ezen díjat nem kell megfizetnie.
26

 

17. Névváltoztatásra és csoportos foglalásra a Wizz Flex szolgáltatás nem érvényes, arra külön 

szabályok vonatkoznak.
27

 

18. A Wizz Flex szolgáltatás ára a vizsgált időszak alatt általában 10 €,
28

 illetve az ennek 

megfelelő forintösszeg (az eljárásban vizsgált időszak alatt 2750 Ft-3400 Ft összeg között) 

volt.
29

 Egyes időszakokban promóciók kerültek meghirdetésre, amelyek során 33%, illetve 

50% kedvezménnyel lehetett vásárolni Wizz Flex szolgáltatást.
30

 

19. A Wizz Flex szolgáltatást, amint az a foglalás menetében bemutatásra kerül, utasonként és 

járatonként kell megvásárolnia a fogyasztóknak. 

20. A Wizz Flex szolgáltatásra vonatkozó kifejezett vagy elkülönült szabályzata nincs az eljárás 

alá vontnak, a fogyasztó a honlapon a „Wizz Flex” menüpontokban tájékozódhat 

részletesebben a szolgáltatásról.  

 

III.1.2. A Wizz Flex szolgáltatás 2016. szeptember 8-tól 

21. Az eljárás alá vont nyilatkozata szerint a Wizz Flex szolgáltatás igénybevételének feltételei 

2016. szeptember 8-án jelentős mértékben módosultak. A megújult szolgáltatás keretében az 

utasok a korábbi szolgáltatásokon túl a foglalás törlését és a megfizetett díj kreditként való 

jóváírását is választhatják.
31

 

22. A törlés és jóváírás legfontosabb feltételei: 

- Ha az utas a foglalás mellé Wizz Flex szolgáltatást vásárolt, a foglalást legkésőbb 3 órával 

a kimenő járat menetrend szerinti indulása előtt még törölheti. A törölt foglalásért fizetett 

összeg az utas Wizz-számláján kerül jóváírásra. (A foglaláshoz kiegészítő szolgáltatásként 

vásárolt Wizz Flex szolgáltatás díja nem kerül visszatérítésre.) 

- A foglalás törlésére és a visszatérítésre vonatkozó igény a foglalásban szereplő minden 

járatra és minden utasra kiterjed. 

- A visszatérített összegeket a Wizz Air az utas Wizz-számláján írja jóvá. A foglalás törlése 

nyomán jóváírt összeg a visszatérítés dátumától számított 90 napon belül használható fel. 

Az összeg felhasználásával lefoglalt új járatok dátumának nem kell ebbe az időszakba 

esni.
32

 

 

III.2. A Wizz Flex szolgáltatást tartalmazó egyéb szolgáltatások 

23. A Wizz Prémium szolgáltatás 2012. október 31-től volt elérhető, díja 7.600 Ft és 9.000 Ft 

összeg között alakult,
33

 és az alábbiakat tartalmazta: 

- Repülőtéri utasfelvétel, 

- Extra lábtér vagy az első sorban történő utas elhelyezés („front row seat"), 

- Nagy fedélzeti (kézi) poggyász, 

- Wizz Flex, 

- Garancia a pontosságra.
34

 

                                                 
25

 VJ/17-5/2017. számú feljegyzéssel átemelt P/667-8/2016. 
26

 VJ/17-4/2017.  
27

 VJ/17-5/2017. számú feljegyzéssel átemelt P/667-8/2016. 
28

 VJ/17-20/2017. E/20.c számú melléklet, VJ/17-35/2017., VJ/17-20/2017. E/20.b számú melléklet, VJ/17-

54/2017. 1. és 6. számú melléklet. 
29

 VJ/17-4/2017. E/4. számú melléklet, VJ/17-54/2017., VJ/17-35/2017. 16) pont, VJ/17-5/2017. számú 

feljegyzéssel átemelt P/667-8/2016. 
30

 Lásd a vizsgálati jelentés 10. számú mellékletét. 
31

 VJ/17-5/2017. számú feljegyzéssel átemelt P/667-15/2016. 
32

 VJ/17-5/2017. számú feljegyzéssel átemelt P/667-15/2016. 
33

 VJ/17-62/2017. 
34

 VJ/17-58/2017.  
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24. A Wizz Prémium Plus szolgáltatás 2012. október 31-től volt elérhető, díja 11.000 Ft és 14.700 

Ft összeg között alakult,
35

 és az alábbiakat tartalmazta: 

- Repülőtéri utasfelvétel, 

- Nagyobb lábtér vagy az első sorban történő utas elhelyezés,  

- 1 nagy fedélzeti (kézi) poggyász, 

- Wizz Flex, 

- Garancia a pontosságra,  

- 1 feladott poggyász.
36

 

25. A Wizz Plus csomagajánlat 2015. május 15-től felváltotta a korábbi kiegészítő 

szolgáltatásokat, melynek ára repülőjegyenként változó.
37

 A Wizz Plus az alábbi 

szolgáltatásokat tartalmazza: 

- Internetes utasfelvétel, 

- A kézipoggyászt garantáltan a fedélzetre viheti,  

- Elsőbbségi beszállás, 

- Priority check-in, 

- Internetes utasfelvétel akár 30 nappal az indulás előtt, 

- 32 kg-os feladott poggyász, 

- Ingyenes ülőhelyválasztás, ideértve az első sorban lévő és a nagyobb lábterű 

ülőhelyeket is, 

- Wizz Flex, 

- Ingyenes repülőtéri és internetes utasfelvétel, 

- Visszatérítés WlZZ-számlára.
38

 

26. A fogyasztó a www.wizzair.com oldalon az alábbi helyeken kap tájékoztatást arról, hogy a 

Wizz Flex a Wizz Plus csomag része: 

- a foglalási folyamat során, valamint 

- a honlap Viteldíjak és csomagok almenüpontja alatt.
39 

 

27. A Wizz Plus csomagon belül a honlapmentések tanúsága szerint a Wizz Flex mellett kezdetben 

„a rugalmas járatmódosításokért” állítás szerepelt.
40

 A Wizz Plus csomaggal járó Wizz Flex 

szolgáltatás feltételei azonosak az önállóan megvásárolható Wizz Flex szolgáltatás 

feltételeivel.
41

 

 

III.3. A Wizz Flex értékesítésével kapcsolatos statisztika 

28. Az eljárás alá vont úgy nyilatkozott, hogy a repülőjegyek értékesítése kapcsán árbevételének 

hozzávetőlegesen [üzleti titok]%-át teszi ki a viteldíj, míg az egyéb Wizz Air szolgáltatások 

ellenértéke árbevételének hozzávetőlegesen [üzleti titok]%-a. A harmadik személyek által 

nyújtott szolgáltatásokból (partnerszolgáltatások) származó árbevétel a bevételnek [üzleti 

titok]%-át teszi ki.
42

 

29. Az eljárás alá vont nyilvántartásai szerint a Wizz Flex szolgáltatást megvásárló utasok [üzleti 

titok]%-a minősül visszatérő utasnak.
43

 

30. A Magyarországról, illetve Magyarországra induló útirányok szerinti foglalások esetében 

2010. március és 2018. november 12-e
44

 közötti időszakban a Wizz Air mindösszesen [üzleti 

                                                 
35

 VJ/17-62/2017. 
36

 VJ/17-58/2017.  
37

 VJ/17-54/2017. 
38

 VJ/17-58/2017.  
39

https://wizzair.com/hu-hu/informaciok-es-szolgaltatasok/arak-es-kedvezmenyek/viteldijak-es-csomagok#/ 

(Elérési útvonal: A weboldal Információ felső részén található Információ menüpont/Árak és kedvezmények 

almenüpont/Viteldíjak és csomagok). 
40

 VJ/17-54/2017. 3. számú melléklet 
41

 VJ/17-58/2017.  
42

 VJ/17-11/2017.  
43

 VJ/17-11/2017.  
44

 A 2018-ra vonatkozó adatokat a 2018. november 12-én kelt VJ/17-72/2017. számú beadványának E/54. számú 

melléklete tartalmazza.  
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titok] db útra értékesített foglalást (ebben a számban az oda és a visszaút is külön foglalásnak 

minősül!). A foglalások közül [üzleti titok] db Wizz Flex szolgáltatást értékesített (a 

csomagban [pl Wizz Plus] értékesítettek nélkül).
45

 

31. A fentebb ismertetett számú foglalás kapcsán a Wizz Flex-szel történő járatmódosítások száma 

2010. március és 2018 közötti időszakban [üzleti titok] db volt. Az utasok számára a Wizz 

Flex szolgáltatással végrehajtott átfoglalások [üzleti titok] € többletköltséget okoztak.
46

  

32. Az eljárás alá vont a számadatokkal kapcsolatban jelezte, hogy az nem csupán magyar 

fogyasztókat / magyar piacot érint. Magyar nyelvű foglalás alatt a wizzair.com magyar nyelvű 

oldalán keresztül készült foglalásokat értette.
47

  

33. A Wizz Flex-szel történő módosítás során felmerülő viteldíj-, illetve poggyászdíj-

különbözettel kapcsolatos további adatok a vizsgálati jelentés
48

 8. és 9. számú mellékletében 

szerepelnek. 

 

IV. 

A járatfoglalás és módosítás menete
49

 

 

IV.1. Járatfoglalás a honlapon 

34. A Wizz Flex szolgáltatás megvásárlása új járatfoglalás során történhet.  

35. A járatfoglalás  menetének bemutatására a www.wizzair.com weboldalnak az eljárás alá vont 

által benyújtott képernyőmentései alapján kerül sor. A korábbi honlapverziók járatfoglalási 

felületei érdemben megegyeznek, így azok ismertetésétől az eljáró versenytanács eltekint. 

36. A foglalási folyamat a keresési oldalon kezdődik, ahol az utasnak meg kell adnia egy 

tetszőleges indulási és célállomást, indulási és érkezési időpontot és az utasok számát. 

 
1. ábra

50
 

 

37. A weboldal három csomagajánlatot kínál fel, a Basic, a Wizz Go és a Wizz Plus csomagokat. 

Az első két csomag esetében a Wizz Flex szolgáltatás külön megvásárolható a foglalás egy 

                                                 
45

 VJ/17-11/2017. E/17. számú melléklet, VJ/17-26/2017. E/29. számú melléklet, VJ/17-72/2017. E/54. számú 

melléklet 
46

 A Wizz Air hozzátette, hogy Wizz Flex szolgáltatás igénybevétele esetén akár többször is történhet 

járatmódosítás, és járatmódosításkor több okból is keletkezhet fizetési kötelezettség, például további szolgáltatás 

megvásárlása is díjfizetést eredményezhet. 
47

 VJ/17-5/2017. számú feljegyzéssel átemelt P/667-15/2016. 

 
49

 VJ/17-4/2017. E/3. számú melléklet. 
50

 VJ/17-4/2017. E/3. számú melléklet. 

http://www.wizzair.com/
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későbbi lépésében, míg a Wizz Plus csomag tartalmazza a Wizz Flex szolgáltatást (így ennek 

kiválasztása esetén a Wizz Flex szolgáltatás automatikusan hozzáadódik a foglaláshoz). 

 

 
2. ábra

51
 

 

38. Miután a fogyasztó csomagot választott, meg kell adnia személyes adatait és ki kell választania 

a poggyásztípusokat, amelyeket igénybe kíván venni. Ezt követően az ülőhely kiválasztásával 

kapcsolatos lehetőségek következnek.  

39. Az utasnak a következő lépésben lehetősége van különböző szolgáltatásokat hozzáadni a 

foglalásához. Itt adható hozzá a Basic és Wizz Go csomagajánlatokhoz a Wizz Flex 

szolgáltatás. 

 
3. ábra

52
 

                                                 
51

 VJ/17-4/2017. E/3. számú melléklet. 
52

 VJ/17-4/2017. E/3. számú melléklet. 
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3.a ábra 

 

40. A szolgáltatások kiválasztása során az utas fizetéssel véglegesíti a foglalását. A repülőjegy 

árának végösszege a viteldíjból, az adminisztrációs díjból, és az egyes igényelt szolgáltatások 

tételes árából tevődik össze, ez képezi a teljes viteldíjat. 

41. A 3. ábra mutatja, ahogy az egyes szolgáltatások megjelennek a foglalás menetében, míg a 3.a 

ábra azt mutatja, milyen szöveg válik elérhetővé a Wizz Flex címszó alatti „Részletek” gombra 

kattintva. Ebben a kifejtésben van egy „Wizz Flex” link, amelyre rákattintva jut el a fogyasztó 

a „Wizz Flex” aloldalra. A „Wizz Flex” aloldal felépítésének ismertetése a honlapi tartalom 

körében történik (lásd. VII.1. fejezetet). 

42. A 3. ábrán az alábbi szöveg látható: 

 

„WIZZ Flex 

Rugalmasságra vágyik? 

Korlátlan online járatmódosítás 

Visszatérítés WIZZ-számlára 

Részletek” 

 

43. A 3. ábrán látható Részletek gombra történő kattintás után az alábbi szöveg nyílik le (3.a. 

ábra): 

 

„Járatmódosítás díjmentesen 

 

A WIZZ Flex segítségével a menetrend szerinti indulás előtt legkésőbb 3 órával még 

könnyedén módosíthatja a járat dátumát, időpontját vagy útvonalát online, ahányszor 

csak szeretné. A járatmódosítás díjmentes, mindössze a viteldíjak és a poggyászdíjak 

különbözetét kell kiegyenlítenie. A WIZZ Flex nem fedezi az utasok névváltoztatási 

díját és a csoportos foglalások módosításának költségeit. Ha nem tud elutazni , 

WIZZ-számlájára kérheti a viteldíj visszatérítését (A WIZZ Flex díját és a külső 

partnereknek kifizetett díjakat kivéve.) A visszatérítést legkésőbb a kimentő járat 

menetrend szerinti indulás előtt 3 órával kérheti. Tájékozódjon bővebben a WIZZ 

Flex szolgáltatásról és üzletszabályzatról, valamint nagyszerű árainkról.” 
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IV.2. Járatfoglalás a mobil applikációban
53

 

44. A Wizz Flex szolgáltatás megvásárlása a foglalási folyamat során - a honlappal megegyezően - 

két módon történhet: vagy külön lépésben hozzáadva a Wizz Basic és a Wizz GO csomagok 

kiválasztását követően, vagy a Wizz Plus csomag kiválasztásával, mely magában foglalja a 

Wizz Flex szolgáltatást is.
54

 

    
4. ábra

55
 

 

45. A fogyasztó az utazás időpontjának kiválasztását, valamint a kiindulási és a célállomás 

megválasztását követően tud egyéb szolgáltatásokat, így többek között Wizz Flex-et hozzáadni 

a foglalásához (kivéve a Wizz Plus csomagnál, ahol ez a szolgáltatás már benne van a 

csomagban). A fogyasztó a "hozzáadás" gomb megnyomásával vásárolhatja meg a Wizz Flex 

szolgáltatást. A "hozzáadás" gomb megjelenésével egyidejűleg az alábbi tájékoztatás jelenik 

meg az applikációban:
 56

 

     
5. ábra

57
 

 

46. A Wizz Flex foglaláshoz történő hozzáadásakor a fogyasztó a jobb oldali képernyőmentésen 

feltüntetett tájékoztatást/információkat látja: 

                                                 
53

 A mobil applikáció elnevezése: Wizzair. VJ/17-58/2017. 
54

 VJ/17-60/2017. 
55

 VJ/17-54/2017. 2. számú melléklet. 
56

 VJ/17-58/2017. 
57

 VJ/17-54/2017. 2. számú melléklet. 
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„Módosítsa járatait járatmódosítási díj nélkül.  

A WIZZ Flex segítségével legkésőbb 3 órával  

a menetrend szerinti indulás előtt tetszőleges  

alkalommal, könnyedén módosíthatja az  

interneten a foglalás dátumát és idejét,  

valamint az úti célt. A járatmódosítás díjmentes,  

mindössze a viteldíjak és a poggyászdíjak  

különbözetét kell kiegyenlítenie. A WIZZ Flex  

nem fedezi az utasok névváltoztatási díját és a  

csoportos foglalások módosításának költségeit.  

Ha nem tud elutazni, Wizz-számlájára kérheti  

a viteldíj visszatérítését (a WIZZ Flex díját és  

a külső partnereknek kifizetett díjakat kivéve).  

A visszatérítés legkésőbb a kimenő járat  

menetrend szerinti indulása előtt 3 órával  

kérheti. Tájékozódjon bővebben a WIZZ Flex  

szolgáltatásról és üzletszabályzatáról, valamint  

nagyszerű árainkró.” 

 

47.  Erről az oldalról a fogyasztó el tud navigálni a www.wizzair.com oldal Wizz Flex-ről szóló 

tájékoztatást tartalmazó felületére. A fogyasztó azonban nem minden esetben kerül át a 

www.wizzair.com oldalra, kizárólag akkor, ha rákattint a fenti beágyazott linkre.
58

 

48. A fogyasztó a Wizz Flex szolgáltatás megvásárlását teljes egészében végig tudja vinni és be 

tudja fejezni a mobil applikációban 

49. A Wizz Flex hozzáadása után a fogyasztó visszairányításra kerül a szolgáltatásokat tartalmazó 

aloldalra, innen tudja továbbvinni a foglalási folyamatot, és véglegesíteni a foglalást.
59

 

50. Ha a fogyasztó Wizz Plus csomagot választ ki és vásárol meg, ez a csomag magában foglalja a 

Wizz Flex szolgáltatást, így a fogyasztónak azt nem kell külön kiválasztania, megvásárolnia.
60

 

51. A foglalási folyamat menete a fentebb megjelölt csomagok vonatkozásában folyamatában 

azonos.
61

 

 

IV.3. A járatmódosítás menete 

52. Amennyiben a fogyasztó a jegyvásárlás során nem vásárol Wizz Flex szolgáltatást, úgy 

járatmódosítás esetén a viteldíj-különbözet megfizetésén felül járatmódosítási díj fizetésére 

köteles. A wizzair.com oldalon elérhető 2018. július 30-i tájékoztatás szerint az utas a 

megfelelő díj és az esetleges viteldíj-különbözet kifizetésével legkésőbb a járat menetrend 

szerinti indulása előtt 3 órával még módosíthatja a járat dátumát, időpontját és útvonalát: 

- a járatösszesítő oldalon, vagy 

- utazási irodákon keresztül, vagy 

- a repülőtéri pultoknál, vagy 

- a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül.
62

 

53. A járatmódosítás díjköteles szolgáltatás.
63

 

54. A járatmódosításról a fogyasztó a honlapon
64

 keresztül több helyen is tájékozódhat: 

- az „Információk és szolgáltatások” menüponton belül az „Árak és kedvezmények” 

almenün csak a díjak szerepelnek, 

                                                 
58

 VJ/17-58/2017., VJ/17-58/2017. E/50/A. számú melléklet. 
59

 VJ/17-58/2017. E/50/A. számú melléklet. 
60

 VJ/17-58/2017. 
61

 VJ/17-58/2017. 
62

 VJ/17-54/2017. 8. számú melléklet. 
63

 VJ/17-4/2017.  
64

 VJ/17-54/2017. 1. melléklet 
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- az „Információk és szolgáltatások” menüponton belül a „Foglalási információk” 

almenün belül „A foglalás módosítása” almenüben választhat abból, melyik témáról 

szeretne több információt: járatmódosításról vagy utasmódosításról vagy szolgáltatások 

módosításáról. A járatmódosítás menetéről itt olvasható többek között, hogy 

o a viteldíj-különbözet esetén csak az adókülönbözet visszatérítését vállalja a 

Wizz Air, 

o a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül végzett módosításnak tranzakciós díja is 

van, 

o ha a módosítás csak az utasok egyik részét érinti (az utazás dátuma, időpontja, 

útvonala esetén), akkor a telefonos ügyfélszolgálat segítségét kell kérni, mely 

esetben nincs tranzakciós díj. 

-  a „Gyakori kérdések” között szerepel, hogy Wizz Plus csomagnál, valamint Wizz 

Flex-es foglalás esetén kérhető a foglalás törlése és a jegyár visszatérítése Wizz-

számlára (2016. szeptember 8. óta). 

55. A járatmódosítási díj a vizsgált időszak alatt járatonként és utasonként  jellemzően 30 € - 40 € 

(illetve az ennek megfelelő forintösszeg) között fizetendő a díjkülönbözeten felül, az indulásig 

fennmaradó napok számától függően.
65

 Ha az új járaton érvényes viteldíj, adók, illetékek vagy 

egyéb díjak összege alacsonyabb, a Wizz Air csak az adókülönbözetet tudja visszatéríteni.
66

 

56. Az eljárás alá vont úgy nyilatkozott
67

, hogy a járatmódosításról a www.wizzair.com 

weboldalon az alábbi helyeken tájékoztatja a fogyasztókat: 

- általános jelleggel az Üzletszabályzat 6.4. fejezetében;  

- A „Foglalás módosítása” almenüpontban, mely a weboldal „Információ” 

menüpontjából érhető el; 

- a járatmódosítási díjat a weboldalon található díjtáblázat is tartalmazza, mely a 

weboldalról az „Információ”, ezen belül az „Árak és kedvezmények” fül alatt a 

„Szolgáltatások és díjak” alponton belül a „Módosítási díjak” részben található. 

57. A foglalás módosítása és a foglalás törlése során nincs különbség az egyes csomagok szerint, 

az minden esetben ugyanúgy működik. (A fogyasztó ilyenkor az "idővonal" jobb oldalán 

található legördülő menüben tudja kiválasztani a releváns almenüpontot, azaz a 

"Járatmódosítást" vagy a "Visszatérítést Wizz számlára", és tudja végigvinni a folyamatot a 

fentiekben bemutatottak szerint.)
 68

 

58. A járatmódosítástól elválasztva elkülönült szolgáltatásként kezeli a Wizz Air a névváltoztatás 

lehetőségét. Ezen szolgáltatás igénybevétele esetén az utasnak útirányonként 15.150 Ft 

névváltoztatási díjat kell fizetnie.
69

 

 

IV.4. Járatmódosítás a honlapon a Wizz Flex szolgáltatással
70

 

59. Az eljárás alá vont alábbi képernyőmentései a Wizz Flex-szel történő módosítást mutatják be. 

A Wizz Flex nélküli módosítás képernyőmentéseit
71

 nem ismerteti az eljáró versenytanács 

tekintettel arra, hogy a folyamat érdemben megegyezik a lent ismertetett folyamattal, azzal a 

különbséggel, hogy a rendszer ez esetben módosítási díjat is felszámít a viteldíj-különbözet 

mellett. 

60. A járatmódosításhoz az utasnak ki kell választania a foglalásai közül a módosítani kívánt 

járatot. Az „Új járat keresése” gombra kattintva az utas kiválaszthatja az új járatot. Az új járat 

                                                 
65

 VJ/17-20/2017. E/20.c) számú melléklet, VJ/17-54/2017., VJ/17-35/2017., VJ/17-5/2017. számú feljegyzéssel 

átemelt P/667-8/2016., VJ/17-35/2017., VJ/17-20/2017. E/20.b) számú melléklet. 
66

 VJ/17-54/2017. 8. számú melléklet. 
67

 VJ/17-20/2017.  
68

 VJ/17-58/2017.  
69

 VJ/17-54/2017. 8. számú melléklet. 
70

 VJ/17-4/2017. E/3. számú melléklet. A VJ/17-35/2017. számú irat 16. pontja szerint a képernyőmentések 

készítésének pontos dátuma nem áll a Wizz Air rendelkezésére, azt a rendszereiben visszakeresni nem tudta. A 

Wizz Air valószínűsíti ugyanakkor, hogy a képernyőmentések 2016. július 6. és 2016. augusztus 1. közötti 

időszakban készültek. 
71

 VJ/17-5/2017. számú feljegyzéssel átemelt P/667-8/2016. 3. számú melléklet.  

http://www.wizzair.com/
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mellett nem a viteldíj jelenik meg (mint foglaláskor), hanem a rendszer automatikusan a régi és 

az új járat közötti viteldíj-különbözetet tünteti fel. 

 
6. ábra

72
 

 

IV.5. Járatmódosítás telefonos ügyfélszolgálaton keresztül 

61. A telefonos ügyfélszolgálat segítségével történő módosítás körében két főbb eset 

különböztethető meg: 

- az utas a járatmódosítást - rajta kívül álló okból - nem tudja elvégezni online. Ebben az 

esetben csak a telefonos ügyfélszolgálat hívásdíját kell megfizetnie; 

- ha a módosítás online is elintézhető lenne, az utasnak a hívásdíj mellett tranzakciós díjat 

kell fizetnie. 

62. A telefonos ügyfélszolgálat elérhetőségével és díjaival kapcsolatban a fogyasztók elsődlegesen 

a honlap „Kapcsolat” aloldalán tájékozódhatnak. 

 

Telefonos ügyfélszolgálat hívásdíja 

63. Az eljárás alá vont úgy nyilatkozott, hogy a telefonos ügyfélszolgálat hívásdíjának mértéke, 

illetve emeltdíjas és nem emeltdíjas volta országonként eltérő, függ az adott ország jogszabályi 

előírásaitól. A hívásdíj nem függ attól, hogy az ügyfélszolgálatot Wizz Flex szolgáltatást 

vásárló utas hívta-e.
73

 

64. A vizsgált időszak alatt a percdíj mértéke 225 Ft volt, amely 2015. májusban 250 Ft-ra 

emelkedett.
74

 Mobilhálózatból indított hívás esetén magasabb díj lehet érvényben. Egyes 

hálózatokból és külföldről nem engedélyezett az emelt díjas hívások hívása.
75

 

 

Tranzakciós díj 

65. A vizsgált időszak alatt a telefonos ügyfélszolgálat vonatkozásában az eljárás alá vont 2017. 

februárjától alkalmaz tranzakciós díjat.
76

 A fogyasztóknak 2017. februárja előtt kizárólag az 

egyes országokban érvényes hívásdíjat kellett megfizetniük, tekintet nélkül arra, hogy 

vásároltak-e Wizz Flex-et.
77

 

66. A tranzakciós díj mértéke annak bevezetése óta nem változott, mértéke 15 € (illetve az annak 

megfelelő forint összeg, kb. 4.900 Ft).
78

 

                                                 
72

 VJ/17-4/2017. E/3. számú melléklet. 
73

 VJ/17-35/2017.  
74

 VJ/17-35/2017., VJ/17-35/2017., VJ/17-35/2017. és E/36. számú melléklet. 
75

 VJ/17-56/2017. 1. és 2. számú melléklet. 
76

 VJ/17-35/2017.  
77

 VJ/17-35/2017.  
78

 VJ/17-35/2017.  
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67. Az eljárás alá vont úgy nyilatkozott, hogy a tranzakciós díj - a www.wizzair.com oldalon 

feltüntetettekkel összhangban - hívásonként azon fogyasztók részére kerül felszámításra, akik 

az online is elérhető, így általuk is lebonyolítható tranzakciók/szolgáltatások (különösen, de 

nem kizárólagosan jegyvásárlás, kiegészítő szolgáltatások, foglalás módosítása) lebonyolítása 

érdekében hívják az ügyfélszolgálatot. Ezen felül a fogyasztók az adott országban érvényes - 

némely esetekben emelt díjú - hívásdíjat is megfizetik a wizzair.com oldalon feltüntettek 

szerint.
79

 

68. A Wizz Air előadta, hogy a tranzakciós díj megfizetése az adott szolgáltatás díjával 

(jegyvásárlás esetén a jegy árának megfizetésével) együtt történik. Amennyiben a fogyasztó 

felhívja a Wizz Air ügyfélszolgálatát, és általa online is elérhető, és lebonyolítható 

tranzakció/szolgáltatás lebonyolítását kéri, a hívás elején megfelelő tájékoztatást kap a 

tranzakciós díj felszámításáról, illetőleg annak összegéről. Ezt követően a fizetésre 

bankkártyával, Wizz voucherrel vagy Wizz ponttal, telefonon vagy interneten keresztül van 

lehetőség.
80

 

69. Ha az utas csak a foglalásban szereplő utasok egy részére vonatkozóan szeretné módosítani a 

járat dátumát, időpontját vagy útvonalát, a telefonos ügyfélszolgálat munkatársainak segítségét 

kell kérnie. Ebben az esetben nem kell kifizetnie a telefonos ügyfélszolgálat tranzakciós 

díját.
81

  

 

IV.6. Járatmódosítás a mobil applikációban 

70. Bár a Wizz Flex szolgáltatás megvásárolható a mobilalkalmazás használatával (Basic és a 

Wizz GO csomag esetén azokhoz külön hozzáadva, a Wizz Plus csomag esetén a csomag 

tartalmazza), azonban a fogyasztó a Wizz Flex szolgáltatás funkcióit kizárólag weboldalon, 

illetve az ügyfélszolgálaton tudja igénybe venni a 2018. január 24-i nyilatkozata szerint.
82

 

71. Az eljárás alá vont nyilatkozata szerint a járatmódosítás 2018. március 28. óta, a foglalás 

törlése pedig 2018. május 2. óta érhető el a mobil applikációban.
 83

 

72. A fogyasztó a kezdőképernyőn tudja kiválasztani, melyik járatra szeretné módosítani a korábbi 

foglalását.
84

  

73. A foglalás módosítása és a foglalás törlése azonos módon történik Wizz Basic, Wizz Go és 

Wizz Plus esetén, azaz a foglalás módosításának menete nem függ a megvásárolt 

viteldíj(csomagtól).
85

 

  
7. ábra

86
 

                                                 
79

 VJ/17-35/2017., VJ/17-54/2017. 8. számú melléklet. 
80

 VJ/17-35/2017. 
81

 VJ/17-54/2017. 8. számú melléklet. 
82

 VJ/17-20/2017. 
83

 VJ/17-58/2017. 
84

 VJ/17-60/2017.  
85

 VJ/17-60/2017.  
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74. A fogyasztó a „bővebbenˮ lehetőségre kattintva a jobb oldali képernyőmentésen látható opciók 

közül választhat. A járatmódosítás lehetőségét kiválasztva tudja elkezdeni a járatmódosítást. A 

fogyasztónak a járat indulási időpontját legfeljebb 3 órával megelőzően van lehetősége a 

járatát módosítani.
87

 Az alábbi, bal oldali képernyőmentés szerint az eljárás alá vont 

tájékoztatja a fogyasztót, hogy „[j]áratmódosítási díj nincs, ám az eredeti és az új viteldíjak 

közötti különbözetet ki kell fizetnie”. 

  
8. ábra

88
 

 

75. Amennyiben egy adott napon ugyanazon célállomásra több időpontban is indul járat, a 

fogyasztónak az időpontot is ki kell választania. Az időpontok mellett 0 forinttól eltérő összeg, 

a viteldíjak közötti különbség esetén kerül feltüntetésre, melyet a fogyasztónak a módosítás 

véglegesítése során meg kell fizetni. A módosítás során a fogyasztó a dátumot valamint az 

indulási és érkezési célállomást is megváltoztathatja.
89

 

76. A foglalás módosításának megerősítését követően a módosított járat adatai állnak majd a 

fogyasztó rendelkezésére és kerülnek megjelenítésre részére.
90

 

77. Amennyiben a fogyasztó járatmódosítás helyett visszatérítést szeretne igényelni a Wizz-

számlájára a Wizz Flex szolgáltatással, az alábbi tájékoztatásokat láthatja: 

                                                                                                                                           
86

 VJ/17-60/2017. 
87

 VJ/17-60/2017. 
88

 VJ/17-60/2017., VJ/17-58/2017. E/50/A. számú melléklet. 
89

 VJ/17-60/2017. 
90

 VJ/17-60/2017.  
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9. ábra 

 

IV.7. Az eljárás alá vont viteldíj árazási mechanizmusa 

78. A Wizz Air úgy nyilatkozott, [üzleti titok].
91

  

79. [üzleti titok].  

80. [üzleti titok].
92

 

81. [üzleti titok].
93

  

82. Az eljárás alá vont úgy nyilatkozott, hogy egy [üzleti titok]
94

. [üzleti titok]
95

 [üzleti titok].
96

 

83. [üzleti titok].
97

 

84. Az eljárás alá vont előadta, hogy az adott árosztály abban az esetben kerül bezárásra, ha az 

adott árosztályhoz rendelt valamennyi szék értékesítésre került. Egy adott járatra adott 

pillanatban és adott árosztályra értékesítendő székek számát alapvetően [üzleti titok].
98

 

85. Az eljárás alá vont úgy nyilatkozott, hogy előfordult, hogy a járat indulásának időpontjához 

közeledve a Wizz Air csökkentette a járatra elérhető repülőjegyek árát.
99

 

86. A repülőjegyen kívül az utasok különböző kiegészítő szolgáltatásokat adhatnak a foglaláshoz a 

repülőjegy vásárlásakor, ezek függvényében alakul ki végül a fizetendő összeg. 

87. Ha a fogyasztó a Wizz Flex-szel változtatni tervezi a járatát, a Wizz Air rendszere a 

kiválasztott új járat vonatkozásában „megnézi” az elérhető legalacsonyabb árú jegyet, és azt 

összehasonlítja a módosítani kívánt, korábban megvásárolt repülőjegy árával. Ugyanezt az 

összehasonlítást végzi el a rendszer a poggyászdíjak vonatkozásában. Amennyiben az új 

járatra a repülőjegy drágább, vagy a poggyászdíj magasabb összegű, a jegyet a különbözet 

megfizetése mellett lehet módosítani, azonban további díj a járatmódosítás miatt nem kerül 

felszámításra. Amennyiben az új járatra az elérhető jegy ára vagy a poggyászdíj alacsonyabb, 

az utas további fizetési kötelezettség nélkül módosíthatja a jegyét.
100

 

88. A foglalásmódosítások (valamint azon kívüli foglalások) körében képződő jegyárakkal 

kapcsolatban a Wizz Air előadta, hogy minden esetben az adott járatra éppen elérhető 

legalacsonyabb árosztálynak megfelelő ár kerül megjelenítésre az oldalon, azonban az utas 

                                                 
91

 VJ/17-5/2017. számú feljegyzéssel átemelt P/667-8/2016. 
92

 VJ/17-5/2017. számú feljegyzéssel átemelt P/667-15/2016. 
93

 VJ/17-5/2017. számú feljegyzéssel átemelt P/667-8/2016. 
94

 VJ/17-5/2017. számú feljegyzéssel átemelt P/667-8/2016. 
95

 [üzleti titok] 
96

 VJ/17-5/2017. számú feljegyzéssel átemelt P/667-8/2016., VJ/17-4/2017., VJ/17-4/2017. 
97

 VJ/17-5/2017. számú feljegyzéssel átemelt P/667-8/2016. 
98

 VJ/17-35/2017. 
99

 VJ/17-20/2017.  
100

 VJ/17-5/2017. számú feljegyzéssel átemelt P/667-8/2016. 
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nem magát a megjelenített árat, hanem a viteldíjak közötti (pozitív előjelű) különbséget látja az 

oldalon. A különbség legkisebb mértéke 0, mert a negatív előjelű különbséget nem ismeri a 

rendszer. Mindazonáltal nem zárható ki, hogy a járatmódosítás céljáratán magasabb díjat lát 

egy utas, mintha új foglalást kezdene, [üzleti titok] A Wizz Air-nek a járatmódosításra 

vonatkozó tájékoztatói megfelelően irányadóak a Wizz Flex szolgáltatás igénybe vétele esetén 

is.
101

 

89. A Wizz Air ismertette, hogy a járatmódosításkor fizetendő viteldíj-különbözet Wizz Flex 

nélküli és Wizz Flex-szel történő járatmódosítás esetén is a korábbi és a későbbi, azaz a 

módosítandó (korábbi) és a módosított (későbbi) repülőjegy árak (viteldíjak) közötti 

különbség, így ennek kiszámításában eltérés nincs. A viteldíj tartalma az eljárás alá vont 

üzletszabályzatának 7.2.1. pontjában kerül feltüntetésre: „7.2.1. A Viteldíj általában 

tartalmazza a kormányok, hatóságok, a repülőtér üzemeltetője vagy a Wizz Air által kiszabott, 

a Visszaigazolás kibocsátásának napján hatályos adókat, illetékeket, biztonsági illetékeket és a 

helyfoglaláshoz elengedhetetlen Egyéb Szolgáltatások Díjának legkisebb összegét, melyeket 

Önnek a foglalás és fizetés időpontjában hatályos értékben kell megfizetnie. A Viteldíjban 

foglalt utas-alapú repülőtéri illetékek/díjak a repülőtér üzemeltetője által az Ön részére 

nyújtott szolgáltatások ellenértéke, és magukban foglalják a repülőtér területén nyújtott utas- 

és poggyászkezelést, így például (de nem kizárólagosan) az utas- és poggyászfelvételt, az 

utasbiztonsági ellenőrzést, a poggyászbiztonsági ellenőrzést, az útlevélellenőrzést és 

utasbeszállítást. A repülőterek üzemeltetői által kivetett adók és illetékek összege nem 

visszatéríthető (az utasalapúak összege sem).”
102

 

90. [üzleti titok]. A vonatkozó algoritmus kapcsán az eljárás alá vont csatolta a releváns szabályzat 

kivonatát eredeti, angol nyelven és magyar nyelvű fordítását.
103

 

 

[üzleti titok]
104105

 [üzleti titok]
106

 

 

91. A fenti dokumentum adatai:
107

 

[üzleti titok] [üzleti titok] [üzleti titok] 

[üzleti titok] [üzleti titok] [üzleti titok] 

[üzleti titok] [üzleti titok] [üzleti titok] 

[üzleti titok] [üzleti titok] [üzleti titok] 

[üzleti titok] [üzleti titok] [üzleti titok] 

 

92. A Wizz Discount Club tagsággal járó kedvezmény igénybe vehető az új járatra vonatkozóan is 

(Wizz Flex szolgáltatástól függetlenül), mivel a tagság az utashoz és nem a járathoz 

kapcsolódik. Amennyiben az utasnak az eredeti jegyvásárlásának időpontjában volt tagsága, a 

jegyvásárláskor igénybe vehette a kedvezményt. Amennyiben a járat módosításának 

időpontjában már nem Wizz Discount Club tag, a rendszer a „normál” árú jegyet ajánlja fel a 

részére. A Privilege Pass szolgáltatással járó kedvezmények igénybe vehetők az új járatra 

vonatkozóan is a Wizz Flex szolgáltatástól függetlenül, mivel azok az utashoz és nem a 

járathoz kapcsolódnak.
108

 

93. A repülőjegyen kívül az utasok különböző kiegészítő szolgáltatásokat adhatnak a foglaláshoz a 

repülőjegy vásárlásakor, ezek függvényében alakul ki végül a fizetendő összeg. 

 

 

                                                 
101

 VJ/17-4/2017. , VJ/17-35/2017. 
102

 VJ/17-35/2017. 
103

 VJ/17-4/2017. 
104

 Rövidítés: passenger name record.  
105

 VJ/17-4/2017. E/5. számú melléklet. 
106

 VJ/17-11/2017. E/11. számú melléklet. 
107

 VJ/17-11/2017. E/11. számú melléklet. 
108

 VJ/17-5/2017. 5. számú. melléklet. P/667-15/2016, 8. válasz 



 21 

IV.8. Az eljárás alá vont poggyászdíj árazási mechanizmusa 

94. Az utazás során a fogyasztónak lehetősége van magával vinni kézipoggyászt és feladott 

poggyászt.
109

 A jelen vizsgálatban a díjköteles feladott poggyász érintett, így a továbbiakban a 

feladott poggyászra vonatkozó információk kerülnek ismertetésre. 

95. [üzleti titok].
110

  

96. Az origo.hu-n 2015. február 18-án megjelent egy cikk
111

 az eljárás alá vont által alkalmazott 

dinamikus poggyászdíj árképzési rendszerről, amely az eljárás alá vont fenti nyilatkozatával 

ellentétes információkat tartalmaz. A cikk szerint a poggyászdíjakat a kereslet határozza meg, 

és a növekvő kereslet a poggyászdíj emelkedését hozza magával. Hogy pontosan milyen 

töltöttségi szinteknél ugrik az ár, az nem ismert, az utas csak a fizetéskor szembesül vele. 

97. Az eljárás alá vont az alábbiak szerint összegezte
112

 a poggyász díját befolyásoló tényezőket: 

- [üzleti titok], 

- [üzleti titok], 

- [üzleti titok], 

- [üzleti titok], 

- [üzleti titok], 

- [üzleti titok]. 

98. A vizsgált időszakban az alábbiak szerint változtak a poggyászdíj meghatározásának alapjául 

szolgáló tényezők: 

- webarchív mentések szerint 2010-ben a poggyászdíj annak függvénye volt, hogy hol 

vásárolta meg az utas a szolgáltatást;
113

 

- webarchív mentések szerint 2011-ben a vásárlás helye mellett további tényező lett a 

menetrend szerinti repült idő hossza;
114

 

- [üzleti titok];
115

 

- [üzleti titok];
116

 

- az orgo.hu cikke szerint a dinamikus árazást a poggyászdíjak tekintetében az eljárás alá 

vont 2014. decemberben vezette be;
117

 

- [üzleti titok],
118

 de [üzleti titok];
119

 

- a Wizz Air nyilatkozata szerint a 2017. márciusi szabályzatmódosítás következtében 

nem számol fel poggyász-díj különbözetet a Wizz Flex használata esetén,
120

 a 

módosítás célja elsősorban a foglalás-módosítási folyamat egyszerűsítése volt.
121

 

99. A vizsgálat a 2017. június 29-i honlapmentés tanúsítása szerint egy poggyászdíj kalkulátoros 

tájékozódási lehetőséget tárt fel, mellyel a fogyasztók a poggyászok díjazásáról szerezhettek 

információt:
122

 

 

                                                 
109

 VJ/17-54/2017. 8. számú melléklet. 
110

 VJ/17-11/2017. 
111

 VJ/17-75/2017. 6. számú melléklet. 
112

 VJ/17-5/2017. számú feljegyzéssel átemelt P/667-15/2016. 
113

 VJ/17-75/2017. 1. és 2. számú melléklet. 
114

 VJ/17-75/2017. 3. számú melléklet. 
115

 VJ/17-11/2017. 
116

 VJ/17-11/2017. 
117

 VJ/17-75/2017. 6. számú melléklet. 
118

 VJ/17-35/2017. 
119

 VJ/17-11/2017. 
120

 VJ/17-35/2017. 
121

 VJ/17-11/2017.  
122

 VJ/17-75/2017. 7. számú melléklet. 
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100. Az eljárás alá vont tett azonban olyan nyilatkozatot is, mely szerint amennyiben [üzleti 

titok].
123

 

 

IV.9. Üzletszabályzat releváns részei 

101. Az eljárás alá vont úgy nyilatkozott, hogy az általános, illetve specifikus szabályok és 

tájékoztatások az eljárás alá vont aktuális Üzletszabályzatában, illetve a mindenkor hatályos 

honlapján voltak megtalálhatóak. Ennek kapcsán az eljárás alá vont rendelkezésre bocsátotta 

az általa alkalmazott Üzletszabályokat 2010-ig visszamenőleg.
124

  

102. Az alábbiakban az Üzletszabályzatnak azon rendelkezései (és annak változásai) kerülnek 

ismertetésre, amelyek a vizsgált magatartásokat szabályozzák. A vizsgálat kiemeléssel 

(félkövér, dőlt betűtípus) jelölte a szöveg változásait. 

 

Hatály Üzletszabályzat rendelkezése 

2010.03.19.
125

 6.4. A FOGLALÁS UTAS ÁLTALI MÓDOSÍTÁSA 

6.4.1. A Visszaigazolás szerinti foglalás az alábbi rendelkezésektől 

eltekintve nem átruházható, illetve az alábbiak szerint módosítható. 

6.4.2. Amennyiben a Visszaigazolásban rögzített indulási időpontokat 

vagy az útvonalat módosítani szeretné, azt legkésőbb a Menetrend szerinti 

indulási idő előtt 3 órával kell jeleznie Telefonos Ügyfélszolgálatunknál 

vagy eszközölnie a Honlapon. 

Ön köteles megfizetni a módosítási díjat és megtéríteni a módosítás 

következtében esetlegesen felmerülő díjkülönbözetet (beleértve az 

időközben esetlegesen megváltozott adók, illetékek és Egyéb 

Szolgáltatások Díjának összegét is). Amennyiben az új Teljes Viteldíj az 

eredetinél alacsonyabb, a különbözet visszatérítésére Ön nem jogosult, 

kivéve az alacsonyabb adókból és illetékekből eredő különbözet 

visszatérítését. 

2010.12.30. Nem tartalmazott releváns módosítást. 

2011.05.12. Nem tartalmazott releváns módosítást. 

2011.12.27. Nem tartalmazott releváns módosítást. 

2012.02.16. Nem tartalmazott releváns módosítást. 

2012.03.06. Nem tartalmazott releváns módosítást. 

2012.10.05. 6.4. A FOGLALÁS UTAS ÁLTALI MÓDOSÍTÁSA 

6.4.1. A Visszaigazolás szerinti foglalás az alábbi rendelkezésektől 

eltekintve nem átruházható, illetve az alábbiak szerint módosítható. 

6.4.2. Amennyiben a Visszaigazolásban rögzített indulási időpontokat 

vagy az útvonalat módosítani szeretné, azt az utasfelvételt megelőzően, 

legkésőbb a Menetrend szerinti indulási idő előtt 3 órával kell jeleznie 

Telefonos Ügyfélszolgálatunknál vagy eszközölnie a Honlapon. 

Ön köteles megfizetni a módosítási díjat és megtéríteni a módosítás 

következtében esetlegesen felmerülő díjkülönbözetet (beleértve az 

időközben esetlegesen megváltozott adók, illetékek és Egyéb 

Szolgáltatások Díjának összegét is). Amennyiben az új Teljes Viteldíj az 

eredetinél alacsonyabb, a különbözet visszatérítésére Ön nem jogosult, 

kivéve az alacsonyabb adókból és illetékekből eredő különbözet 

visszatérítését. 

2012.11.19. Nem tartalmazott releváns módosítást. 

                                                 
123

 VJ/17-5/2017. számú feljegyzéssel átemelt P/667-15/2016. 
124

 VJ/17-11/2017. E.12. számú melléklet, VJ/17-72/2017. E/52. számú melléklet. 
125

 A VJ/17-11/2017. E_12. számú mellékleten szereplő elnevezésből lehetett a hatályba lépésre következtetni, 

mert maga a csatolt üzletszabályzat nem tartalmaz hatályba lépési dátumot. 
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2013.03.31. Nem tartalmazott releváns módosítást. 

2013.10.24. Nem tartalmazott releváns módosítást. 

2014.09.07. 6.4. A foglalás Utas általi módosítása 

6.4.1. A Visszaigazolás szerinti foglalás az alábbi rendelkezésektől 

eltekintve nem átruházható, illetve kizárólag az alábbiak szerint 

módosítható. 

6.4.2. Amennyiben a Visszaigazolásban rögzített indulási időpontokat 

vagy az útvonalat módosítani szeretné, azt az utasfelvételt megelőzően, 

legkésőbb a foglalásában található első útszakasz járatának Menetrend 

szerinti indulási ideje előtt 3 órával kell jeleznie Telefonos 

Ügyfélszolgálatunknál vagy eszközölnie a Honlapon. Amennyiben a 

helyfoglalás egynél több útszakaszt is érint, úgy az első útszakasz 

megkezdését követően már útvonal-módosítás nem végezhető. 
6.4.3. Ön köteles megfizetni a módosítási díjat és megtéríteni a módosítás 

következtében esetlegesen felmerülő díjkülönbözetet (beleértve az 

időközben esetlegesen megváltozott adók, illetékek és Egyéb 

Szolgáltatások Díjának összegét is). Amennyiben az új Teljes Viteldíj az 

eredetinél alacsonyabb, a különbözet visszatérítésére Ön nem jogosult, 

kivéve az alacsonyabb adókból és illetékekből eredő különbözet 

visszatérítését. 

2014.01.28. Nem tartalmazott releváns módosítást. 

2015.01.20. Nem tartalmazott releváns módosítást. 

2015.03.19. Nem tartalmazott releváns módosítást. 

2016.02.24.. Nem tartalmazott releváns módosítást. 

2017.03.09. 6.4. A foglalás Utas általi módosítása 

6.4.1. A Visszaigazolás szerinti foglalás az alábbi rendelkezésektől 

eltekintve nem átruházható, illetve kizárólag az alábbiak szerint 

módosítható. 

6.4.2. Amennyiben a Visszaigazolásban rögzített indulási időpontokat 

vagy az útvonalat módosítani szeretné, azt az utasfelvételt megelőzően, 

legkésőbb a foglalásában található első útszakasz járatának Menetrend 

szerinti indulási ideje előtt 3 órával kell jeleznie Telefonos 

Ügyfélszolgálatunknál vagy eszközölnie a Honlapon. Amennyiben a 

helyfoglalás egynél több útszakaszt is érint, úgy az első útszakasz 

megkezdését követően már útvonal-módosítás nem végezhető. 

Amennyiben foglalása visszautat is tartalmaz, útvonal módosításakor az 

útvonalat mindkét út vonatkozásában módosítani kell (azaz, ha Ön az 

Indulási Helyet vagy Rendeltetési Helyet módosítja az egyik útirányon, 

a másik útirányon is értelemszerűen módosítania kell a Rendeltetési 

Helyet vagy az Indulási Helyet). 
6.4.3. Ön köteles megfizetni a módosítási díjat és megtéríteni a módosítás 

következtében esetlegesen felmerülő díjkülönbözetet (beleértve az 

időközben esetlegesen megváltozott adók, illetékek és Egyéb 

Szolgáltatások Díjának összegét is). Amennyiben az új Teljes  

Viteldíj az eredetinél alacsonyabb, a különbözet visszatérítésére Ön nem 

jogosult, kivéve az alacsonyabb adókból és illetékekből eredő különbözet 

visszatérítését. 

2017.07.19.
126

 6.4. A foglalás Utas általi módosítása 

6.4.1. A Visszaigazolás szerinti foglalás az alábbi rendelkezésektől 

eltekintve nem átruházható, illetve kizárólag az alábbiak szerint 

                                                 
126

 A VJ/17-11/2017. E/12. számú mellékleten szereplő elnevezésből lehetett a hatályba lépésre következtetni, 

mert maga a csatolt üzletszabályzat nem tartalmaz hatályba lépési dátumot. 
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módosítható. 

6.4.2. Amennyiben a Visszaigazolásban rögzített indulási időpontokat 

vagy az útvonalat módosítani szeretné, azt az utasfelvételt megelőzően, 

legkésőbb a foglalásában található első útszakasz járatának Menetrend 

szerinti indulási ideje előtt 3 órával kell jeleznie Telefonos 

Ügyfélszolgálatunknál vagy eszközölnie a Honlapon. Amennyiben a 

helyfoglalás egynél több útszakaszt is érint, úgy az első útszakasz 

megkezdését követően már útvonal-módosítás nem végezhető. 

Amennyiben foglalása visszautat is tartalmaz, útvonal módosításakor az 

útvonalat mindkét út vonatkozásában módosítani kell (azaz, ha Ön az 

Indulási Helyet vagy Rendeltetési Helyet módosítja az egyik útirányon, a 

másik útirányon is értelemszerűen módosítania kell a Rendeltetési Helyet 

vagy az Indulási Helyet). 

6.4.3. Amennyiben másként nem állapodunk meg, Ön köteles megfizetni 

a módosítási díjat és megtéríteni a módosítás következtében esetlegesen 

felmerülő díjkülönbözetet (beleértve az időközben esetlegesen 

megváltozott adók, illetékek és Egyéb Szolgáltatások Díjának összegét 

is). Amennyiben az új Teljes Viteldíj az eredetinél alacsonyabb, a 

különbözet visszatérítésére Ön nem jogosult, kivéve az alacsonyabb 

adókból és illetékekből eredő különbözet visszatérítését. 

2018.07.15. Nem tartalmazott releváns módosítást. 

2018.08.13. Nem tartalmazott releváns módosítást. 

2018.10.10. Nem tartalmazott releváns módosítást. 

 

103. A Wizz Flex szolgáltatásról az Üzletszabályzat nem rendelkezik. Egyéb olyan szabályzat sem 

érhető el a Wizz Air honlapján, ami a Wizz Flex szolgáltatást szabályozná. 

104. Az eljárás alá vont úgy nyilatkozott, hogy ha az Üzletszabályzat másként nem rendelkezik, 

amennyiben az Üzletszabályzat és a Wizz Air bármely más szabályzata között ellentmondás 

van, az Üzletszabályzat rendelkezései alkalmazandók.
127

 

105. 2016 szeptemberététől kezdődően az Üzletszabályzat alábbi URL címen érhető el a magyar 

fogyasztók számára: https://wizzair.com/hu-hu/legal/legi-szemely-es-poggyaszfuvarozasi-

uzletszabalyzat#/.
128

 

106. A www.wizzair.com kezdőlapról az Üzletszabályzat két bejárási úton érhető el: 

- Az Üzletszabályzat közvetlenül a www.wizzair.com oldal alján, a 2. oszlopban 

legalul érhető el „Légiszemély-és poggyászfuvarozási üzletszabályzat” néven. 

- Az oldal felső részén található Információ menüpontra kattintva a Bemutatkozás fül 

alatt érhető el a „Légi személy és poggyászfuvarozási üzletszabályzat”, amely 

oldalon az Üzletszabályzat megnyitható és letölthető.
129

 

107. A www.wizzair.com weboldal jelenlegi formájában 2016 szeptemberétől működik. 2012. 

október és 2016. augusztus 31. között a weboldal egy korábbi formájában működött (a 

továbbiakban: Régi Weboldal), amely vonatkozásában az Üzletszabályzat elérhetősége:  

www.wizzair.com/useful_information/general_conditions_of_carriage_list.
130

 

 

V. 

A kereskedelmi kommunikáció 

 

108. Az eljárás során a Wizz Air többször jelezte, hogy nem archiválja a weboldalának korábbi 

állapotát (álláspontja szerint ilyen kötelezettség egyébként a Wizz Air-t jogszabály alapján 

                                                 
127

 VJ/17-11/2017. E/12. számú melléklet, Üzletszabályzat 2.4., illetve 2.5. pontja. 
128

 VJ/17-20/2017.  
129

 VJ/17-20/2017.  
130

 VJ/17-20/2017.  

https://wizzair.com/hu-hu/legal/legi-szemely-es-poggyaszfuvarozasi-uzletszabalyzat#/
https://wizzair.com/hu-hu/legal/legi-szemely-es-poggyaszfuvarozasi-uzletszabalyzat#/
http://www.wizzair.com/useful_information/general_conditions_of_carriage_list
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nem is terheli
131

). Előadta továbbá, hogy a weboldal korábbi állapotait egyes esetekben egy 

archiváló oldal segítségével nyerte ki. Az archiváló oldalak csak statikus tartalmakat 

mentenek, ezért a foglalás során megjelent tájékoztatók ilyen oldalakon sem lelhetőek fel. A 

benyújtott képernyőmentések éppen ezért nem feltétlenül mutatják az összes időállapotra 

vonatkozó tájékoztatásokat.
132

 A mobil applikációk tartalmát sem menti, és azok tartalma 

archiváló oldalak segítségével sem reprodukálható. A tájékoztatók a Wizz Flex szolgáltatás 

jellemzőiről egységesen adnak információt az utasoknak. A nem Wizz Flex specifikus 

kérdésekben (pl. poggyászdíj, retúrjegy, együttes foglalás, stb.) a Wizz Air általános, illetve 

adott témára vonatkozó egyéb specifikus tájékoztatásai irányadóak.
133

 

109. A kereskedelmi kommunikációt részletesen a vizsgálati jelentés
134

 10. számú melléklete 

tartalmazza. Az eljárás alá vont az alábbi felületeken folytatott kereskedelmi kommunikációt: 

- honlap, 

- mobil applikáció, 

- honlapi banner, 

- applikációs banner 

- Facebook hirdetés, 

- hírlevél. 

 

110. A kereskedelmi kommunikáció vizsgálatára a Wizz Flex igénybevétele (azaz a Wizz Flex-es 

foglalásmódosítás vagy -törlés) kapcsán került sor az alábbi négy irány alapján: 

- a fogyasztónak kell-e esetlegesen poggyászdíj-különbözetet fizetnie;  

- milyen korlátozásokkal módosíthatja a fogyasztó az oda-vissza útirányra 

megvásárolt jegyek dátumát, időpontját, útvonalát; 

- hogyan alakul a módosítás a több utas egy foglalásban történő jegyvásárlása során, 

ha a módosítás nem érinti valamennyi utast; 

- milyen új repülőjegyet (jegyárat) kínál fel az eljárás alá vont a módosított járatra.  

111. A kereskedelmi kommunikációk, ezen belül a honlapi tartalom egy helyen (a „Wizz Flex” 

aloldalon) szól részletesen a Wizz Flex szolgáltatásról, ezért ez a tartalom egyben, nem pedig 

az egyes vizsgálati irányok alapján szétszabdaltan, míg a vizsgálat egyéb megállapításai a 

vizsgálati irányokra lebontva kerül ismertetésre. 

 

V.1. A honlap 

112. A „Wizz Flex” aloldalon közzétett kereskedelmi kommunikáció változásai 2010. márciustól 

kezdődően 2018. végéig bezárólag az alábbiakban összegezhetőek. Az eljáró versenytanács a 

kereskedelmi kommunikáció változásait félkövér, dőlt betűvel jelölte. 

Időszak Kereskedelmi kommunikáció 

2010.03.15.- WIZZ Flex 

a szolgáltatás 

 

A WIZZ Flex szolgáltatás segítségével korlátlan számú alkalommal 

változtathatja meg az interneten repülése dátumát, idejét és útvonalát is 

egészen a járata menetrend szerinti indulási időpontja előtti 3. óráig. Ilyenkor 

nem kell megfizetnie a módosítási díjat, de ha eltérés van a két járat ára között, 

azt ki kell egyenlítenie. 

hogyan vásárolhatja meg a WIZZ Flex szolgáltatást? 

A foglalás során egy egyszerű kattintással megvásárolhatja a WIZZ Flex 

szolgáltatást.
135

 

                                                 
 VJ/17-4/2017., VJ/17-11/2017., VJ/17-20/2017. 

 VJ/17-4/2017. 

 VJ/17-4/2017. 

 VJ/17-76/2017. 

 VJ/17-4/2017. E/4. számú melléklet. 
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2010.08.02.- WIZZ Flex 

a szolgáltatás 

 

A WIZZ Flex szolgáltatás segítségével korlátlan számú alkalommal 

változtathatja meg az interneten repülése dátumát, idejét és útvonalát is 

egészen a járata menetrend szerinti indulási időpontja előtti 3. óráig. Ilyenkor 

nem kell megfizetnie a módosítási díjat, de ha eltérés van a két járat ára között, 

azt ki kell egyenlítenie. A szolgáltatás nem tartalmazza a nevek 

megváltoztatásának lehetőségét. 

Ha meg szeretné tekinteni ennek a szolgáltatásnak az árát, kattintson ide. 

 

hogyan vásárolhatja meg a WIZZ Flex szolgáltatást? 

A foglalás során egy egyszerű kattintással megvásárolhatja a WIZZ Flex 

szolgáltatást. 

 

hogyan használhatja a WIZZ Flex szolgáltatást? 

Ha megvásárolta a WIZZ Flex szolgáltatást, és módosítani szeretné 

foglalását, az erre szolgáló oldalon be kell töltenie azt. Foglalása 

betöltéséhez kattintson ide!
136

 

2012.05.12.- WIZZ Flex 

a szolgáltatás 

 

A WIZZ Flex szolgáltatás segítségével korlátlan számú alkalommal 

változtathatja meg az interneten repülése dátumát, idejét és útvonalát is 

egészen a járata menetrend szerinti indulási időpontja előtti 3. óráig. Ilyenkor 

nem kell megfizetnie a módosítási díjat, de ha eltérés van a két járat ára között, 

azt ki kell egyenlítenie. Ennél a szolgáltatásnál nem lehet az utas nevét 

megváltoztatni vagy csoportos foglalást végezni. 

Ha meg szeretné tekinteni ennek a szolgáltatásnak az árát, kattintson ide. 

 

hogyan vásárolhatja meg a WIZZ Flex szolgáltatást? 

A foglalás során egy egyszerű kattintással megvásárolhatja a WIZZ Flex 

szolgáltatást. 

 

hogyan használhatja a WIZZ Flex szolgáltatást? 

Ha megvásárolta a WIZZ Flex szolgáltatást, és módosítani szeretné foglalását, 

az erre szolgáló oldalon be kell töltenie azt. Foglalása betöltéséhez kattintson 

ide!
137

 

2013.03.10.- WIZZ Flex  

a szolgáltatás  

 

A WIZZ Flex szolgáltatás segítségével korlátlan számú alkalommal 

változtathatja meg az interneten repülése dátumát, idejét és útvonalát is 

egészen a járata menetrend szerinti indulási időpontja előtti 3. óráig. Ilyenkor 

nem kell megfizetnie a módosítási díjat, de ha eltérés van a két járat ára között, 

azt ki kell egyenlítenie. Ennél a szolgáltatásnál nem lehet az utas nevét 

megváltoztatni vagy csoportos foglalást végezni.  

A szolgáltatás az internetes utasfelvétel elvégzése után már nem elérhető.  

Ha meg szeretné tekinteni ennek a szolgáltatásnak az árát, kattintson ide.  

 

                                                 
elléklet. 

 VJ/17-4/2017. E/4. számú melléklet. 
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HOGYAN VÁSÁROLHATJA MEG A WIZZ FLEX SZOLGÁLTATÁST?  

A foglalás során egy egyszerű kattintással megvásárolhatja a WIZZ Flex 

szolgáltatást  

 

HOGYAN HASZNÁLHATJA A WIZZ FLEX SZOLGÁLTATÁST?  

Ha megvásárolta a WIZZ Flex szolgáltatást, és módosítani szeretné foglalását, 

az erre szolgáló oldalon be kell töltenie azt. Foglalása betöltéséhez kattintson 

ide!
138

 

2014.01.22.- WIZZ Flex 

„WIZZ Flex option to change” logó 

A SZOLGÁLTATÁS 

 

A WIZZ Flex szolgáltatás segítségével korlátlan számú alkalommal 

változtathatja meg az interneten repülése dátumát, idejét és útvonalát. 

Az online utasfelvétel előtt: 

Járatmódosítás a járat menetrend szerinti indulása előtt legkésőbb 3 órával 

végezhető. 

Az online utasfelvétel után: 

Járatmódosítás a járat menetrend szerinti indulása előtt legkésőbb 4 órával 

végezhető. A Wizz Air nem számít fel díjat az utasfelvétel utáni 

járatmódosításért. 

Járatmódosítási díjat nem számítunk fel, de ha eltérés van a két járat ára 

között, azt ki kell egyenlítenie. Ennél a szolgáltatásnál nem lehet az utas 

nevét megváltoztatni vagy csoportos foglalást végezni. 

Ez a szolgáltatás csak új foglalás esetén vehető igénybe. 
Ha meg szeretné tekinteni ennek a szolgáltatásnak az árát, kattintson ide. 

 

HOGYAN VÁSÁROLHATJA MEG A WIZZ FLEX SZOLGÁLTATÁST? 

A foglalás során egy egyszerű kattintással megvásárolhatja a WIZZ Flex 

szolgáltatást. 

 

HOGYAN HASZNÁLHATJA A WIZZ FLEX SZOLGÁLTATÁST? 

Ha megvásárolta a WIZZ Flex szolgáltatást, és módosítani szeretné foglalását, 

az erre szolgáló oldalon be kell töltenie azt. Foglalása betöltéséhez kattintson 

ide!
139

 

2016.04.09. WIZZ Flex 

A SZOLGÁLTATÁS 

 

A WIZZ Flex szolgáltatás segítségével korlátlan számú alkalommal 

változtathatja meg az interneten repülése dátumát, idejét és útvonalát. 

Az online utasfelvétel előtt: 

Járatmódosítás a járat menetrend szerinti indulása előtt legkésőbb 3 órával 

végezhető. 

Az online utasfelvétel után: 

Járatmódosítás a járat menetrend szerinti indulása előtt legkésőbb 4 órával 

végezhető. A Wizz Air nem számít fel díjat az utasfelvétel utáni 

járatmódosításért. 

Járatmódosítási díjat nem számítunk fel, de ha eltérés van a két járat ára, vagy 

a csomagárak között, azt ki kell egyenlítenie. Ennél a szolgáltatásnál nem 

lehet az utas nevét megváltoztatni vagy csoportos foglalást végezni. 

                                                 
 VJ/17-54/2017. 3. számú melléklet. 

 VJ/17-4/2017. E/4. számú melléklet. 
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Ez a szolgáltatás csak új foglalás esetén vehető igénybe. 

Ha meg szeretné tekinteni ennek a szolgáltatásnak az árát, kattintson ide. 

HOGYAN VÁSÁROLHATJA MEG A WIZZ FLEX SZOLGÁLTATÁST? 

A foglalás során egy egyszerű kattintással megvásárolhatja a WIZZ Flex 

szolgáltatást. 

HOGYAN HASZNÁLHATJA A WIZZ FLEX SZOLGÁLTATÁST? 

Ha megvásárolta a WIZZ Flex szolgáltatást, és módosítani szeretné foglalását, 

az erre szolgáló oldalon be kell töltenie azt. Foglalása betöltéséhez kattintson 

ide!
140

 

2016.07.01.- WIZZ FLEX 

A SZOLGÁLTATÁS 

 

A WIZZ Flex szolgáltatás segítségével korlátlan számú alkalommal 

változtathatja meg az interneten repülése dátumát, idejét és útvonalát. 

• Az online utasfelvétel előtt: 

Járatmódosítás a járat menetrend szerinti indulása előtt legkésőbb 3 órával 

végezhető. 

• Az online utasfelvétel után: 

Járatmódosítás a járat menetrend szerinti indulása előtt legkésőbb 4 órával 

végezhető. A Wizz Air nem számít fel díjat az utasfelvétel utáni 

járatmódosításért. 

Járatmódosítási díjat nem számítunk fel, de ha eltérés van a két járat ára vagy a 

csomagárak között, azt ki kell egyenlítenie. Ha több alkalommal is módosítja 

a foglalást, a viteldíj-különbözet kiszámításának alapja minden esetben a 

legutóbb érvényes viteldíj, nem pedig az eredeti vásárlási ár. Ennél a 

szolgáltatásnál nem lehet az utas nevét megváltoztatni vagy csoportos foglalást 

végezni. 

Ez a szolgáltatás csak új foglalás esetén vehető igénybe. 

Ha meg szeretné tekinteni ennek a szolgáltatásnak az árát, kattintson ide. 

 

HOGYAN VÁSÁROLHATJA MEG A WIZZ FLEX SZOLGÁLTATÁST? 

A foglalás során egy egyszerű kattintással megvásárolhatja a WIZZ Flex 

szolgáltatást. 

 

HOGYAN HASZNÁLHATJA A WIZZ FLEX SZOLGÁLTATÁST? 

Ha megvásárolta a WIZZ Flex szolgáltatást, és módosítani szeretné foglalását, 

az erre szolgáló oldalon be kell töltenie azt. Foglalása betöltéséhez kattintson 

ide!
141

 

2016.09.02.- WIZZ Flex 

 

Utazzon a megfelelő járattal a megfelelő időben! A WIZZ Flex megvásárlása 

esetén tetszőleges alkalommal módosíthatja az interneten a foglalás dátumát 

és idejét, valamint az úti célt, mindössze 10 € megfizetésével járatonként és 

utasonként.  

Hogyan működik? 

A WIZZ Flex segítségével módosíthatja a járatot: 

• legkésőbb 3 órával a menetrend szerinti indulás előtt, ha még nem végezte 

el az utasfelvételt; 

• legkésőbb 4 órával a menetrend szerinti indulás előtt, ha már elvégezte az 

utasfelvételt.  

                                                 
 VJ/17-54/2017. 3. számú melléklet. 

 VJ/17-4/2017. E/4. számú melléklet. 



 29 

A módosítási díjat nem számítjuk fel, az esetleges viteldíj- vagy poggyászdíj-

különbözetet azonban ki kell fizetni. A szolgáltatásnak nem része a 

névmódosítás és a csoportos foglalások módosítása.
142

 

Hogyan vásárolhatok Wizz Flex szolgáltatást? 

A Wizz Flex szolgáltatás minden új járatfoglalás mellé megvásárolható 

egyetlen kattintással. A foglalás során egysezrűen adja hozzá a Wizz Flex 

opciót, és el is készült. Ha a foglalást követően szeretné megvásárolni, 

jelentkezzen be, és a járatösszesítő oldalon hozzáadhatja a Wizz Flex 

szolgálta!ást. 

2016.09.09.- WIZZ Flex 

 

Legkésőbb 3 órával az indulás előtt 

Korlátlan online járatmódosítás vagy visszatérítés WIZZ-számlára legkésőbb 

3 órával az utazás megkezdése előtt. 

Járatmódosítás 

Módosítsa az interneten a foglalás dátumát és idejét, valamint az úti célt. 

Nem kell módosítási díjat fizetnie, mindössze a viteldíj és a poggyászdíjak 

különbözetét kell kiegyenlítenie. 

 

Visszatérítés WIZZ-számlára 

Törölje a foglalást, és visszatérítést kap WIZZ-számlájára. 

A WIZZ Flex szolgáltatást a foglalás során vásárolhatja meg. A szolgáltatás 

nem vonatkozik a névmódosításra és a csoportos foglalások módosítására. 

Utazzon a megfelelő járattal a megfelelő időben! A WIZZ Flex segítségével 

korlátlan alkalommal módosíthatja járatait az interneten, mindössze 15 €
143

 

ellenében járatonként és utasonként, járatmódosítási díj nélkül. A járatok 

ezenkívül az utazás előtt legkésőbb 3 órával szabadon törölhetők, az összeg 

pedig visszatéríthető saját WIZZ-számlájára. A járatok árának 

visszatérítéséről üzletszabályzatunkból tájékozódhat. 

 

Hogyan működik? 

1. A járat módosítása 

a) Ha a foglalás mellé WIZZ Flex szolgáltatást vásárolt, a foglalásban 

szereplő járatok dátuma, időpontja és útvonala legkésőbb 3 órával a 

menetrend szerinti indulás előtt még módosítható. A szolgáltatás díjmentes, 

mindössze a viteldíjak és a poggyászdíjak különbözetét kell kiegyenlítenie.  

b) A WIZZ Flex nem fedezi az utasok névváltoztatási díját és a csoportos 

foglalások módosításának költségeit.  

c) Ha módosítja a járatot, el kell végeznie az utasfelvételt az új járatra. 

 

2. A foglalás törlése és visszatérítés igénylése  

a) Ha a foglalás mellé WIZZ Flex szolgáltatást vásárolt, a foglalást 

legkésőbb 3 órával a kimenő járat menetrend szerinti indulása előtt még 

törölheti. A törölt foglalásért fizetett összeget WIZZ-számláján írjuk jóvá. Ha 

a foglalás WIZZ Discount Club-tagság vagy Privilege Pass birtokában 

történt, a tagdíjat nem térítjük vissza. A tagság továbbra is érvényben marad 

az adott üzletszabályzatnak megfelelően.  

b) A foglaláshoz kiegészítő szolgáltatásként vásárolt WIZZ Flex díja nem 

téríthető vissza.  

                                                 
 VJ/17-54/2017. 3. számú melléklet. 

r 21-től a honlapmentések tanúsága szerint 10 €-ra változott, majd 3200 Ft-ra (pl. 2018. március 27-i honlapmentés, 

VJ/17-54/2017. 5. számú melléklet). 
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c) A WIZZ Flex nem terjed ki a törölni kívánt foglaláshoz kapcsolódóan 

külső felektől vásárolt szolgáltatásokra (többek között ideértve az autóbérlés 

díját és a biztosítási díjakat). Tekintse meg az adott külső felek visszatérítési 

szabályait.  

d) WIZZ-számláján a WIZZ Flex szolgáltatással együtt vásárolt foglalásban 

szereplő minden járat és minden utas után jóváírjuk a megfelelő összeget. A 

foglalás törlésére és a visszatérítésre vonatkozó igény a foglalásban szereplő 

minden járatra és minden utasra kiterjed. 

e) A visszatérített összegeket a WIZZ-számlákon írjuk jóvá. A foglalás törlése 

nyomán jóváírt összeg a visszatérítés dátumától számított 90 napon belül 

használható fel. Az összeg felhasználásával lefoglalt új járatok dátumának 

nem kell ebbe az időszakba esni. 

 

Hogyan vásárolhatok WIZZ Flex szolgáltatást? 

A WIZZ Flex minden új járatfoglalás mellé megvásárolható egyetlen 

kattintással. A foglalás során egyszerűen adja hozzá a WIZZ Flex opciót, és 

el is készült.
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2017.10.24.- WIZZ Flex 

Gyakori kérdések [hiperlink beillesztése, amivel a lentebb, „Gyakori 

kérdések” című idézett rész vált olvashatóvá] 

 

Legkésőbb 3 órával az indulás előtt 

Korlátlan online járatmódosítás vagy visszatérítés WIZZ-számlára legkésőbb 3 

órával az utazás megkezdése előtt. 

Járatmódosítás 

Módosítsa az interneten a foglalás dátumát és idejét, valamint az úti célt. Nem 

kell módosítási díjat fizetnie, mindössze a viteldíj és a poggyászdíjak 

különbözetét kell kiegyenlítenie. 

 

Visszatérítés WIZZ-számlára 

Törölje a foglalást, és visszatérítést kap WIZZ-számlájára. 

A WIZZ Flex szolgáltatást a foglalás során vásárolhatja meg. A szolgáltatás 

nem vonatkozik a névmódosításra és a csoportos foglalások módosítására. 

Utazzon a megfelelő járattal a megfelelő időben! A WIZZ Flex segítségével 

korlátlan alkalommal módosíthatja járatait az interneten, mindössze [wizzflex 

location=AllNotShown]
145

 ellenében járatonként és utasonként, 

járatmódosítási díj nélkül. A járatok ezenkívül az utazás előtt legkésőbb 3 

órával szabadon törölhetők, az összeg pedig visszatéríthető saját WIZZ-

számlájára. A járatok árának visszatérítéséről üzletszabályzatunkból 

tájékozódhat. 

 

Hogyan működik? 

1. A járat módosítása 

a) Ha a foglalás mellé WIZZ Flex szolgáltatást vásárolt, a foglalásban szereplő 

járatok dátuma, időpontja és útvonala legkésőbb 3 órával a menetrend szerinti 

indulás előtt még módosítható. A szolgáltatás díjmentes, mindössze a 

viteldíjak és a poggyászdíjak különbözetét kell kiegyenlítenie.  

b) A WIZZ Flex nem fedezi az utasok névváltoztatási díját és a csoportos 

foglalások módosításának költségeit.  

c) Ha módosítja a járatot, el kell végeznie az utasfelvételt az új járatra. 

                                                 
 VJ/17-54/2017. 3. számú melléklet 

eredeti állapotában a szolgáltatás áráról szóló szövegrészlet. 
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2. A foglalás törlése és visszatérítés igénylése  

a) Ha a foglalás mellé WIZZ Flex szolgáltatást vásárolt, a foglalást legkésőbb 

3 órával a kimenő járat menetrend szerinti indulása előtt még törölheti. A 

törölt foglalásért fizetett összeget WIZZ-számláján írjuk jóvá. Ha a foglalás 

WIZZ Discount Club-tagság vagy Privilege Pass birtokában történt, a tagdíjat 

nem térítjük vissza. A tagság továbbra is érvényben marad az adott 

üzletszabályzatnak megfelelően.  

b) A foglaláshoz kiegészítő szolgáltatásként vásárolt WIZZ Flex díja nem 

téríthető vissza.  

c) A WIZZ Flex nem terjed ki a törölni kívánt foglaláshoz kapcsolódóan külső 

felektől vásárolt szolgáltatásokra (többek között ideértve az autóbérlés díját és 

a biztosítási díjakat). Tekintse meg az adott külső felek visszatérítési 

szabályait.  

d) WIZZ-számláján a WIZZ Flex szolgáltatással együtt vásárolt foglalásban 

szereplő minden járat és minden utas után jóváírjuk a megfelelő összeget. A 

foglalás törlésére és a visszatérítésre vonatkozó igény a foglalásban szereplő 

minden járatra és minden utasra kiterjed. 

e) A visszatérített összegeket a WIZZ-számlákon írjuk jóvá. A foglalás törlése 

nyomán jóváírt összeg a visszatérítés dátumától számított 90 napon belül 

használható fel. Az összeg felhasználásával lefoglalt új járatok dátumának nem 

kell ebbe az időszakba esni. 

 

Hogyan vásárolhatok WIZZ Flex szolgáltatást? 

A WIZZ Flex minden új járatfoglalás mellé megvásárolható egyetlen 

kattintással. A foglalás során egyszerűen adja hozzá a WIZZ Flex opciót, és el 

is készült. 

 

Gyakori kérdések 

Információ 

 

Az első járatom repülésem már lezajlott. Miért nem tudom lemondani a 

foglalást a Wizz Flex segítségével? 

A WIZZ Flex előnyeit akkor használhatja ki, ha a lemondás minden utasra 

és minden járatra vonatkozik. Ha lemondja a járatot, a normál törlési díjat 

kell kifizetnie. 

 

Megvásároltam a WIZZ Flex szolgáltatást, de csak az utasok egy részének 

szeretném módosítani a járatokat. Ezt hogyan tehetem meg? 

Ha a WIZZ Flex segítségével szeretné módosítani a járatokat, a 

módosításnak a foglalásban szereplő összes utast érintenie kell. 

 

Az első járaton már túlvagyok. Módosíthatom még a repülőteret, ahova a 

visszaúton érkezik a járat? 

Ha az első járat repülése már lezajlott, és csak a dátum módosítása érhető el, 

az útvonal módosítása már nem lehetséges. 

 

Ha a WIZZ Flex használatával lemondom a foglalást, megkaphatom a 

visszatérítést bankkártára vagy hitelkártyára? 

Ha a Plus viteldíjat választotta, illetve ha WIZZ Flex szolgáltatással 

egészítette ki a foglalását, lemondhatja a foglalást, és kérheti a jegyár 

visszatérítését WIZZ-számlájára. Ha a fizetéshez eredetileg használt 

számlára szeretne visszatérítést kapni, akkor a lemondásra az önkéntes 
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lemondás feltételei vonatkoznak. Az ilyen kérésekkel keresse a Wizz Air 

ügyfélszolgálatát. Ehhez küldjön be üzenetet az önkéntes lemondás 

kategóriájában a https://wizzair.com/hu-hu/information-and-

services/contact/contact-us#/címen. 

 

WIZZ Flex szolgáltatást vásároltam, módosíthatom a neveket a 

névváltoztatási díj kifizetése nélkül? 

A WIZZ Flex szolgáltatással korlátlan számú járatmódosítást végezhet a 

járatmódosítási díj kifizetése nélkül – csak az esetleges viteldíjkülönbözetet 

kell kifizetnie. Ezenkívül legkésőbb a kimenő járat menetrend szerinti 

indulása előtt 3 órával lemondhatja a foglalást, és visszatérítést kaphat 

WIZZ-számlájára. Ha módosítani szeretné a foglaláson szereplő nevet, 

névváltoztatási díjat kell fizetnie. 

 

Utazási irodán keresztül foglaltam. A WIZZ Flex segítségével ekkor is 

lemondhatom a foglalást? 

A WIZZ Flex segítségével csak a közvetlen ügyfelek végezhetnek lemondást. 

A kérést a weboldalunkon kell beküldeni. Ha utazási irodán keresztül 

foglalt, a normál lemondási feltételek érvényesek. Ha a foglalás utazási 

irodán keresztül történt, csak a WIZZ Flex járatmódosítási szolgáltatását 

használhatja.
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2018.06.02.- WIZZ Flex 

Gyakori kérdések 

 

Legkésőbb 3 órával az indulás előtt 

Korlátlan online járatmódosítás vagy visszatérítés WIZZ-számlára legkésőbb 3 

órával az utazás megkezdése előtt. 

Járatmódosítás 

Módosítsa az interneten a foglalás dátumát és idejét, valamint az úti célt. Nem 

kell módosítási díjat fizetnie, mindössze a viteldíj és a poggyászdíjak 

különbözetét kell kiegyenlítenie. 

Refund to wizz account 

Visszatérítés WIZZ-számlára 

Törölje a foglalást, és visszatérítést kap WIZZ-számlájára. 

A WIZZ Flex szolgáltatást a foglalás során vásárolhatja meg. A szolgáltatás 

nem vonatkozik a névmódosításra és a csoportos foglalások módosítására. 

Utazzon a megfelelő járattal a megfelelő időben! A WIZZ Flex segítségével 

korlátlan alkalommal módosíthatja járatait az interneten, mindössze [wizzflex 

location=AllNotShown] ellenében járatonként és utasonként, járatmódosítási 

díj nélkül. A járatok ezen kívül az utazás előtt legkésőbb 3 órával szabadon 

törölhetők, az összeg pedig visszatéríthető saját WIZZ-számlájára. A járatok 

árának visszatérítéséről üzletszabályzatunkból tájékozódhat. 

Hogyan működik? 

1. A járat módosítása 

a) Ha a foglalás mellé WIZZ Flex szolgáltatást vásárolt, a foglalásban szereplő 

járatok dátuma, időpontja és útvonala legkésőbb 3 órával a menetrend szerinti 

indulás előtt még módosítható. A szolgáltatás díjmentes, mindössze a 

viteldíjak és a poggyászdíjak különbözetét kell kiegyenlítenie. 

b) A WIZZ Flex nem fedezi az utasok névváltoztatási díját és a csoportos 

foglalások módosításának költségeit. 

c) Ha módosítja a járatot, el kell végeznie az utasfelvételt az új járatra. 

                                                 
 VJ/17-54/2017. 3. számú melléklet. 
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2. A foglalás törlése és visszatérítés igénylése 

a) Ha a foglalás mellé WIZZ Flex szolgáltatást vásárolt, a foglalást legkésőbb 

3 órával a kimenő járat menetrend szerinti indulása előtt még törölheti. A 

törölt foglalásért fizetett összeget WIZZ-számláján írjuk jóvá. Ha a foglalás 

WIZZ Discount Club-tagság vagy Privilege Pass birtokában történt, a tagdíjat 

nem térítjük vissza. A tagság továbbra is érvényben marad az adott 

üzletszabályzatnak megfelelően. 

b) A foglaláshoz kiegészítő szolgáltatásként vásárolt WIZZ Flex díja nem 

téríthető vissza. 

c) A WIZZ Flex nem terjed ki a törölni kívánt foglaláshoz kapcsolódóan külső 

felektől vásárolt szolgáltatásokra (többek között ideértve az autóbérlés díját és 

a biztosítási díjakat). Tekintse meg az adott külső felek visszatérítési 

szabályait. 

d) WIZZ-számláján a WIZZ Flex szolgáltatással együtt vásárolt foglalásban 

szereplő minden járat és minden utas után jóváírjuk a megfelelő összeget. A 

foglalás törlésére és a visszatérítésre vonatkozó igény a foglalásban szereplő 

minden járatra és minden utasra kiterjed. 

e) A visszatérített összegeket a WIZZ-számlákon írjuk jóvá. A foglalás törlése 

nyomán jóváírt összeg a visszatérítés dátumától számított 90 napon belül 

használható fel. Az összeg felhasználásával lefoglalt új járatok dátumának nem 

kell ebbe az időszakba esni. 

Hogyan vásárolhatok WIZZ Flex szolgáltatást? 

A WIZZ Flex minden új járatfoglalás mellé megvásárolható egyetlen 

kattintással. A foglalás során egyszerűen adja hozzá a WIZZ Flex opciót, és el 

is készült. 

Kapcsolódó témák 

A foglalás módosítása 

 

Gyakori kérdések 

Információ 

Az első járatom repülésem már lezajlott. Miért nem tudom lemondani a 

foglalást a Wizz Flex segítségével? 

A WIZZ Flex előnyeit akkor használhatja ki, ha a lemondás minden utasra és 

minden járatra vonatkozik. Ha lemondja a járatot, a normál törlési díjat kell 

kifizetnie. 

Megvásároltam a WIZZ Flex szolgáltatást, de csak az utasok egy részének 

szeretném módosítani a járatokat. Ezt hogyan tehetem meg? 

Ha a WIZZ Flex segítségével szeretné módosítani a járatokat, a módosításnak 

a foglalásban szereplő összes utast érintenie kell. 

Az első járaton már túlvagyok. Módosíthatom még a repülőteret, ahova a 

visszaúton érkezik a járat? 

Ha az első járat repülése már lezajlott, és csak a dátum módosítása érhető el, az 

útvonal módosítása már nem lehetséges. 

Ha a WIZZ Flex használatával lemondom a foglalást, megkaphatom a 

visszatérítést bankkártára vagy hitelkártyára? 

Ha a Plus viteldíjat választotta, illetve ha WIZZ Flex szolgáltatással egészítette 

ki a foglalását, lemondhatja a foglalást, és kérheti a jegyár visszatérítését 

WIZZ-számlájára. Ha a fizetéshez eredetileg használt számlára szeretne 

visszatérítést kapni, akkor a lemondásra az önkéntes lemondás feltételei 

vonatkoznak. Az ilyen kérésekkel keresse a Wizz Air ügyfélszolgálatát. Ehhez 

küldjön be üzenetet az önkéntes lemondás kategóriájában a 

https://wizzair.com/hu-hu/information-and-services/contact/contact-us#/címen. 

WIZZ Flex szolgáltatást vásároltam, módosíthatom a neveket a névváltoztatási 



 34 

díj kifizetése nélkül? 

A WIZZ Flex szolgáltatással korlátlan számú járatmódosítást végezhet a 

járatmódosítási díj kifizetése nélkül – csak az esetleges viteldíjkülönbözetet 

kell kifizetnie. Ezen kívül legkésőbb a kimenő járat menetrend szerinti 

indulása előtt 3 órával lemondhatja a foglalást, és visszatérítést kaphat WIZZ-

számlájára. Ha módosítani szeretné a foglaláson szereplő nevet, 

névváltoztatási díjat kell fizetnie. 

Utazási irodán keresztül foglaltam. A WIZZ Flex segítségével ekkor is 

lemondhatom a foglalást? 

A WIZZ Flex segítségével csak a közvetlen ügyfelek végezhetnek lemondást. 

A kérést a weboldalunkon kell beküldeni. Ha utazási irodán keresztül foglalt, a 

normál lemondási feltételek érvényesek. Ha a foglalás utazási irodán keresztül 

történt, csak a WIZZ Flex járatmódosítási szolgáltatását használhatja.
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VI. 

Fogyasztói panaszok 

 

113. A vizsgálat a fogyasztói percepció feltérképezése érdekében a Wizz Air-t a vizsgálat tárgyával 

kapcsolatos ügyfélszolgálati panaszok beküldésére kötelezte. Az eljárás alá vont jelezte, hogy 

[üzleti titok].
148

 A Wizz Air a GVH számára a magyar nyelvű panaszok leválogatását végezte 

el.
149

   

114. Az eljárás alá vont által becsatolt panaszok a vizsgálati jelentés
150

 7. számú mellékletében 

kerültek ismertetésre, amelyek közül az előzetes álláspontban
151

 a vizsgálat tárgyához 

kapcsolodó releváns ügyfélszolgálati válaszok kerültek bemutatásra. 

115. Ennek ismételt ismertetésétől eltekint az eljáró versenytanács, azonban meg kívánja jegyezni, 

hogy valamennyi vizsgált magatartás
152

 kapcsán számos, konkrét panasz érkezett. 

 

VII. 

Az eljárás alá vont álláspontja 

 

116. Tekintettel arra, hogy az eljáró versenytanács elfogadta a Wizz Air 

kötelezettségvállalási indítványát, így okafogyottsága miatt eltekint az érdemi védekezése 

keretében tett előadásának ismertetésétől és kizárólag a kötelezettségvállalási indítvány 

lényegi részét ismerteti. 

117. A Wizz Air kötelezettségvállalása három részterületre terjedt ki: 

- fogyasztói kompenzáció (VIII.1.), 

- a Wizz Flex szolgáltatásához kapcsolódó tájékoztatási gyakorlaton történő 

változtatás és informatikai fejlesztések (VIII.2.), 

- edukációs kampány (VIII.3.). 

 

VII.1. Fogyasztói kompenzáció 

                                                 
 VJ/17-54/2017. 3. számú melléklet. 

148
 VJ/17-4/2017. 

149
 VJ/17-4/2017. 

150
 VJ/17-76/2017. 

151
 Lásd előzetes álláspont VI. fejezetét. 

152
 Lásd előzetes álláspont: 

- VI.1. Az oda-vissza útirányokra vonatkozó foglalások módosításával kapcsolatos panaszok; 

- VI.2. A több utas egy foglalásban történő jegyvásárlása esetén csak egyes utasok járatmódosításával 

kapcsolatos panaszok; 

- VI.3. A foglalás módosítása során felkínált új repülőjegy-árral kapcsolatos panaszok. 
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118. A kompenzáció keretében vállalta, hogy valamennyi 2010 márciusa óta Wizz Flex 

szolgáltatást igénybe vevő fogyasztó esetében utazási irányonként 1,73 euró általány 

kompenzációt ír jóvá. 

119. Az általány kompenzáció mellett vállalta, hogy azon fogyasztók javára, akiknek a Wizz 

Flex használata nélkül lehetőségük lett volna új foglalásként olcsóbb repülőjegy viteldíjjal 

vagy olcsóbb poggyászdíjjal repülőjegyet vagy feladott poggyász szállítást vásárolnia a 

Wizz Air foglalási felületén, a viteldíj- és poggyászdíj- különbözetet kompenzációként 

jóváírja. 

120. Összességében a kompenzációban 120.000–220.000 közötti fogyasztó részesül, az 

átlagos kompenzáció összege 8,3 euró//felhasználói fiók. 

121. A kompenzációt a Wizz Air a fogyasztók Wizz fiókjában írja jóvá Wizz kreditben, 

azonban a fogyasztóknak 60 hónapon keresztül lehetőségük van arra, hogy a fiókjukba 

belépve a bankszámlaszámukat megadva a Wizz kredit átváltását kérjék készpénzre 

akként, hogy egy Wizz kredit összege egy forintnak felel meg. A 60 hónapot követően 

pedig a fel nem használt Wizz krediteket készpénz formájában utalja át a Wizz Air egy 

társadalmi szervezetnek jótékony céllal. A Wizz Air vállalta, hogy a kompenzáció 

teljesülését külső audit keretében igazolja a GVH számára. 

 

VII.2. A Wizz Flex szolgáltatásához kapcsolódó tájékoztatási gyakorlaton történő 

változtatás és informatikai fejlesztések  

122. A fentieken túl a Wizz Air vállalta, hogy módosít a Wizz Flex szolgáltatásához 

kapcsolódó tájékoztatási gyakorlatán is, egyértelművé téve annak tartalmát, valamint 

informatikai fejlesztéseket is vállalt a szolgáltatás teljes körű (pl.: annak érdekében, hogy 

az egyszerre történt több foglalás esetén is biztosítva legyen a Wizz Flex használata külön-

külön utasonként is), egyszerű, fogyasztóbarát igénybevételéhez. 

 

VII.3. Edukációs kampány 

123. Végezetül pedig vállalta, hogy célzott oktatási kampányt folytat rövid, informatív, 

elsősorban országos sugárzású televízióban, rádióban főműsoridőben és nagy 

látogatottságú honlapokon a légi utasok fogyasztói jogairól, beleértve a visszautasított 

beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó 

kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról szóló az Európai Parlament és 

a Tanács 261/2004/EK rendeletét is. 

 

VII.4. A kötelezettségvállalás költsége 

124. A Wizz Air becslései szerint a feltételezett jogsértés abbahagyásához és az edukációs 

kampány szerinti kötelezettségvállalásokhoz köthető költsége előre láthatóan, 

nagyságrendileg [üzleti titok] euró lesz
153

, míg ezenfelül az érintett fogyasztók a fogyasztói 

kompenzációval hozzávetőlegesen (a Wizz Air rendelkezésre álló adatbázisban rögzített 

adatok figyelembe vételével), mindösszesen [üzleti titok] euró kompenzációra válnának 

jogosulttá. 

 

VII.5. A kötelezettségvállalás betartásának llenőrzéshetősége 

125. Az eljárás alá vont több lépcsőben, külső auditálással együtt vállalta a 

kötlezettségvállalás tartalmáról való beszámoló készítését és annak okiratokkal történő 

igazolását 

 

  

                                                 
153

 Ezenbelül értve az edukációs kampány youtube csatornán és a televízión történő megjelenések együttes 

költsége [üzleti titok] euró lesz. 
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VIII. 

A jogszabályi háttér 

 

126. Az Fttv. 1. §-ának (1) bekezdése szerint az Fttv. állapítja meg az áruhoz kapcsolódó, a 

kereskedelmi ügylet lebonyolítását megelőzően, annak során és azt követően a 

fogyasztóval szemben alkalmazott kereskedelmi gyakorlatokra, valamint az ilyen 

kereskedelmi gyakorlat tekintetében alkalmazott magatartási kódexekre vonatkozó 

követelményeket, és az azok megsértésével szembeni eljárás szabályait. Ugyanezen cikk 

(2) bekezdése szerint az Fttv. hatálya arra a kereskedelmi gyakorlatra terjed ki, amely a 

Magyarország területén valósul meg, továbbá arra is, amely a Magyarország területén 

bárkit fogyasztóként érint. 

127. Az Fttv. 19. § c) pontja alapján a GVH a kereskedelmi gyakorlat tisztességtelenségének 

megállapítására irányuló versenyfelügyeleti eljárásában a tisztességtelen piaci magatartás 

és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 

rendelkezéseit alkalmazza, az Fttv.-ben meghatározott eltérésekkel. 

128. A Tpvt. 75. § (1) bekezdése szerint, ha a hivatalból indult versenyfelügyeleti eljárásban 

vizsgált magatartás tekintetében az ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy magatartását 

meghatározott módon összhangba hozza az alkalmazandó jogszabályi rendelkezésekkel, és 

a közérdek hatékony védelme ilyen módon is biztosítható, az eljáró versenytanács 

határozatában kötelezővé teheti a vállalás teljesítését anélkül, hogy a határozatban a 

jogsértés megvalósulását vagy annak hiányát megállapítaná. Ha az ügyfél a vizsgált 

magatartással időközben felhagyott, a magatartás ismételt tanúsításának elkerülését 

biztosító átlátható és ellenőrizhető magatartási szabályok betartására vállalható 

kötelezettség. 

129. A Tpvt. 75. § (3) bekezdése szerint az eljáró versenytanács a határozatot módosítja a) a 

kötelezett vállalkozás kérelmére, ha a kötelezett a határozatban előírt valamely 

kötelezettséget rajta kívül álló elháríthatatlan ok miatt nem tudja teljesíteni, vagy b) a 

kötelezett vállalkozás kérelmére vagy hivatalból, ha a határozatban előírt valamely 

kötelezettség teljesítése a körülmények változása, így különösen a piaci viszonyok, a 

verseny feltételeinek módosulása folytán a továbbiakban nem indokolt, és a 

kötelezettségvállalással elérni kívánt eredmény más módon is elérhető. 

130. A Tpvt. 76. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az eljáró versenytanács határozatában 

a 75. § alapján a vállalkozást a kötelezettségvállalás teljesítésére kötelezi, 

131. A Tpvt. 44. § (1) bekezdése értelmében a versenyfelügyeleti eljárásra - a Tpvt. eltérő 

rendelkezése hiányában - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell 

alkalmazni meghatározott kivételekkel. 

132. A Ket. 7. §-a szerint a közigazgatási hatóság a költségtakarékosság és a hatékonyság 

érdekében úgy szervezi meg a tevékenységét, hogy az az ügyfélnek és a hatóságnak a 

legkevesebb költséget okozza, és az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen. 

133. A Ket. 13. § (2) bekezdésének e) pontja alapján a Ket. rendelkezéseit a 

versenyfelügyeleti eljárásban csak akkor kell alkalmazni, ha a Tpvt. vagy az Fttv. eltérő 

szabályokat nem állapít meg. 

 

IX. 

Jogi értékelés 

 

134. Tekintettel arra, hogy az eljáró versenytanács elfogadta a Wizz Air 

kötelezettségvállalási indítványát, így kizárólag a kötelezettségvállalási indítvány 

értékelését és az ahhoz kapcsolodó jogi kereteket ismerteti, megjegyezve azt, hogy előzetes 

álláspontjában
154

 teljes mértékben kifejtette jogi értékelését. 

                                                 
154

 VJ/17-90/2017. 
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IX.1. Hatáskör, illetékesség 
135. Jelen ügyben feltárt magatartás értékelésére az Fttv. rendelkezései alkalmazandók 

tekintettel arra, hogy az eljárás alá vont tájékoztatásai kereskedelmi kommunikációnak 

minősülnek, melyek önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok 

érdekében eljáró természetes személy fogyasztóknak szólnak. 

136. A GVH hatásköre az Fttv. 10. §-ának (3) bekezdésén alapul. Az Fttv. 10. § (3) 

bekezdése szerint a GVH kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a tisztességtelen 

kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt indított ügyekben, ha a kereskedelmi 

gyakorlat a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas. Az Fttv. 11. § (1) 

bekezdése szerint a 10. § alkalmazásában a gazdasági verseny érdemi érintettségének 

megállapításánál - a jogsértéssel érintett piac sajátosságainak figyelembevételével - a 

következő szempontok irányadóak:   

a) az alkalmazott kereskedelmi gyakorlat kiterjedtsége, figyelemmel különösen a 

kommunikáció eszközének jellegére, a jogsértéssel érintett földrajzi terület nagyságára, 

a jogsértéssel érintett üzletek számára, a jogsértés időtartamára vagy a jogsértéssel 

érintett áru mennyiségére, vagy 

b) a jogsértésért felelős vállalkozás mérete a nettó árbevétel nagysága alapján. 

137. Jelen esetben a gazdasági verseny érdemi érintettsége fennáll, tekintettel arra, hogy a 

Wizz Air árbevétele kiemelkedő, továbbá a kereskedelmi kommunikáció többek között 

magas látogatottsági számú honlapon jelent meg. Így az Fttv. 11. § a) és b) pontja alapján 

az eljárás a GVH hatáskörébe tartozik.  

138. A GVH országos illetékességét a Tpvt. 46. §-a állapítja meg. 

 

IX.2. A kötelezettségvállalás értékelése 

 

IX.2.1. A kötelezettségvállalás értékelésének keretei  

139. Az eljáró versenytanács elöljáróban rögzíti, hogy a törvény a GVH-nak széles 

mérlegelési jogkört biztosít a kötelezettségvállalási nyilatkozat elbírálása (elfogadása vagy 

elvetése) tárgyában.
155 

Kiemelendő, hogy a kötelezettségvállalás intézményének 

önmagában sem célja, sem hatása nem lehet pusztán az, hogy a vállalkozások 

mentesüljenek a versenyjogi felelősség alól, elkerüljék a bírságot. A töretlen bírói 

gyakorlat
156

 szerint a GVH-nak nem kötelezettsége az eljárás alá vont vállalkozás 

kötelezettségvállalásának elfogadása, azonban a kötelezettségvállalás mellőzését 

döntésében indokolnia kell. Konkrét jogszabályi kötelezettség hiányában a GVH-t nem 

terheli a kötelezettségvállalás pontosítására, kiegészítésére irányuló felhívás 

kibocsátásának kötelezettsége sem, és nem jogszabálysértő, ha a GVH elsőként érdemi 

döntésében értékeli az eljárás alá vont vállalkozás által tett vállalást. 

140. Az eljáró versenytanács – a Wizz Air kötelezettségvállalási nyilatkozatára tekintettel -  

a kötelezettségvállalás alkalmazásának a Tpvt. 75. § (1) bekezdése szerinti feltételeit 

vizsgálta a Tpvt. 75. §-a alapján, a Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági 

Versenyhivatal Versenytanácsa elnökének 6/2014. számú, a fogyasztókkal szembeni 

tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése tárgyában indult 

eljárásokban tett kötelezettségvállalásról közleményében (a továbbiakban: Közlemény) 

foglaltak figyelembe vételével. 

141. Egy kötelezettségvállalás értékelése körében az eljáró versenytanácsnak egyrészt arról 

kell döntenie, hogy az adott ügyben egyáltalán elfogadható-e kötelezettségvállalás, 
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 Lásd. Fővárosi Bíróság 2.K. 30.044/2008/18., illetve 3.K.30.200/2011/4. 
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 Ld. Fővárosi Törvényszék. 2.K.30044/2008/18. számú ítélet (Vj/73/2007. számú versenyfelügyeleti eljárás), 

Fővárosi Törvényszék 2.K.31.644/2012/15. számú ítélet (Vj/113/2009. számú eljárás), Fővárosi Bíróság 

3.K.30.200/2011/4. számú ítélet (Vj/51/2010. számú eljárás) 
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másrészt arról, hogy az eljárás alá vont vállalása alkalmas-e arra, hogy azt határozatában – 

jogsértés vagy hiánya kimondása nélkül – az eljáró versenytanács kötelezettségként előírja.  

142. A Versenytanács gyakorlata
157

 szerint ugyanis: „a magatartás érdemi értékelésének 

(jogsértés megállapíthatóságát vizsgáló) tesztje nem lehet azonos a Tpvt. 75. § (1) 

bekezdése szerinti teszttel. Sőt, az eljáró versenytanács a Tpvt. 75. § szerinti vállalás 

teljesítését csak a jogsértés vagy annak hiánya megállapítása nélkül írhatja elő („anélkül, 

hogy a határozatban a jogsértés megvalósulását vagy annak hiányát megállapítaná”), így 

a kötelezettségvállalás elfogadásával záruló ügyekben nincs is lehetőség a jogsértés 

érdemi tesztjének elvégzésére. A jogsértés vagy annak hiányának megállapítása a tényállás 

teljes körű tisztázását és a magatartás alapos mérlegelését, értékelését igényelné. Ezzel 

szemben a Tpvt. 75. § (1) bekezdése szerinti teszt keretében azt kell bemutatni, hogy az 

eljárás alá vont vállalása mellett a magatartás már összhangba kerül-e az alkalmazandó 

jogszabályi rendelkezésekkel, mégpedig a közérdek hatékony védelmét biztosító módon. 

Ugyanakkor az eljáró versenytanács szerint a kötelezettségvállalás mérlegelésekor 

rendelkezésre álló adatok alapján nyilvánvalóan nem jogsértő esetekben a 

kötelezettségvállalás alkalmazása nem lehet igazolható (szükséges és arányos) 

beavatkozás, vagyis a kötelezettségvállalás mérlegelésének időpontjában is még – a 

vállalás nélküli helyzetet feltételezve – valószínűsíthető kell legyen az eljárás indítására 

okot adó jogsértés (másképpen fogalmazva: a jogsértést egyértelműen kizáró bizonyítékok 

rendelkezésre állása esetén nincs helye a Tpvt. 75. §-a szerinti kötelezettségvállalás 

elfogadásának, mert nem értelmezhető olyan állapot, amelyet összhangba kellene hozni az 

alkalmazandó jogszabályi rendelkezésekkel, és a közérdek védelme sem indokolhat 

beavatkozást).   

Az eljáró versenytanács álláspontja szerint az alkalmazandó jogszabályi rendelkezésekkel 

való összhang megteremtése legalább azt kell jelentse, hogy a vizsgálat indítására okot adó 

és a vizsgálat során feltárt bizonyítékok alapján egyértelműen továbbra sem kizárhatóan 

jogsértést valószínűsítő helyzethez képest a vállalás azt eredményezze, hogy annak 

teljesítésekor, előre tekintő jelleggel már ne lehessen jogsértést valószínűsíteni (vagy a 

jogsértés megvalósításának valószínűsége érdemben csökkenjen). Az esetlegesen jogsértő 

helyzet okozta fogyasztói kár, illetve versenyhátrány visszamenőleges kompenzálása 

azonban nem feltétlenül kell, hogy a vállalási csomag részét képezze, bár a vállalások 

elfogadása melletti érdemi érv lehet, ha azok erre is kiterjednek.  

A közérdek hatékony védelmének követelménye pedig az eljáró versenytanács álláspontja 

szerint két oldalról vizsgálható. Egyrészt a vállalás révén előálló magatartás a piac, illetve 

a fogyasztók számára általuk érzékelhető előnyt kell, hogy biztosítson. Emellett figyelembe 

vehető az is, ha az eljárás kötelezettségvállalással való lezárása a tényállás teljes 

feltárásához és értékeléséhez képest erőforrás-megtakarítást, illetve jogalkalmazási 

hatékonyság növekedést (mint az eljárás költség- és időigényének csökkentése, illetve a 

bizonyítási nehézségekből adódó bizonytalanság elkerülése, figyelembe véve a Ket. 7. §-

ában foglalt elveket is) eredményez.” 

143. A jelen eljárásban vizsgálandó kérdések körét az ügyindító és kiterjesztő végzések 

jelölték ki, amelyek alapján az eljárás alá vont a szolgáltatásai igénybevétele során 

tanúsított fogyasztói tájékoztatása volt az eljárás tárgya, azaz az, hogy a tájékoztatása 

egyáltalán megtörtént-e és ha igen összhangban állt-e a nyújtott szolgáltatásának 

tartalmával. 

144. Lényeges továbbá, hogy a kötelezettségvállalás az eljárás indítására okot adó teljes 

kérdéskörrel foglalkozik (a vállalások érintik úgy a feltételezett jogsértések kiküszöbölését, 

teljeskörű igénybevételének megteremtését, mint azok kompenzációját és edukációját is).  

145. A fentiek alapján az eljáró versenytanács szerint összességében - a vizsgált magatartás 

jellegét is figyelembe véve - megállapítható, hogy vállalások révén megvalósuló 
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 A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának a Tpvt-vel kapcsolatos elvi jelentőségű döntései (2017) 75.3. 

pont. 
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tájékoztatás az eljárás indítására okot adó körülményekhez képest a tisztességtelen 

kereskedelmi gyakorlat esélyének megfelelő csökkentését biztosítja, emellett közvetlen 

fogyasztói előnyökkel jár. Ezen körbe tartozik, hogy a szolgáltatás működésének változásai 

bizonyos problémákat eleve megelőznek, így például azt, hogy egyidejű vásárlás esetén is 

biztosítva legyen a fogyasztók külön-külön történő Wizz Flex alkalmazása. Továbbá a 

fogyasztók több és pontosabb információt fognak kapni, amelyek alapján ténylegesen (és 

tudatosabb) döntéseket hozhatnak. 

 

IX.2.2. A kötelezettségvállalás tartalmának értékelése 

146. A Tpvt. 75. §-a alapján a kötelezettségvállalás elfogadásának feltételei a következők: 

1. az eljárás alá vont magatartását meghatározott módon összhangba hozza az 

alkalmazandó jogszabályi rendelkezésekkel (VI.2.2.1.),  

2. a közérdek hatékony védelme ilyen módon is biztosítható (VI.2.2.2.), 

3. és ezen vállalás átlátható és betarthatósága ellenőrízhető (VI.2.2.3.). 

 

IX.2.2.1. Összhang a Tpvt. rendelkezéseivel 

147. A Tpvt. 75. § és a fentebb ismertetett
158

 gyakorlata alapján az eljáró versenytanács 

elsőként azt vizsgálta, hogy az eljárás alá vont kötelezettségvállalása alkalmas-e arra, hogy 

az alkalmazandó jogszabályi rendelkezésekkel való összhangot megteremtse legalább 

olyan mértékben, hogy a vizsgálat indítására okot adó és a vizsgálat során feltárt 

bizonyítékok alapján egyértelműen továbbra sem kizárhatóan jogsértést valószínűsítő 

helyzethez képest a vállalás azt eredményezze, hogy annak teljesítésekor, előre tekintő 

jelleggel már ne lehessen jogsértést valószínűsíteni (vagy a jogsértés megvalósításának 

valószínűsége érdemben csökkenjen). 

148. Az eljáró versenytanács előzetes álláspontjában tételesen kifejtve jelezte
159

, hogy milyen 

tartalmi kifogásai vannak az eljárás alá vont által folytatott fogyasztói tájékoztatásokat 

illetően.  

149. Az eljárás alá vont valamennyi, az eljáró versenytanács által felvetett kifogást és 

hiányosságot orvosolni kívánta a kötelezettségvállalásával és a felvetett problémákra, a 

jövőbeni tájékoztatásának megváltoztatásával tételesen reflektált is.  

150. Ennek keretében vállalta, hogy  

I. Egyrételmű tájékoztatást fog adni a fogyasztóknak arról, hogy 

-  a Wizz Flex szolgáltatás a visszaút tekintetében az útirány módosítására nem ad 

lehetőséget; 

- a járatmódosítás, illetőleg a Wizz Flex szolgáltatás használata esetén sem téríti 

vissza a fogyasztók részére az eredeti foglalási díjnak (teljes viteldíj) és a 

módosított járat viteldíjának a különbözetét; 

II. Olyan informatikai fejlesztéseket hajt végre, aminek eredményeképpen a 

WizzFlexet egy adott foglaláson belül utasonként is meg lehet majd vásárolni, 

illetve a több fogyasztó együttes foglalására vonatkozóan olyan átlátható és 

könnyen kezelhető informatikai felületet alakít ki, amelyen a foglalást végző 

személy egyszerűen online szétválaszthatja a foglalásokat, és személyenként akár 

külön-külön is igénybe vehetik, külön kezelhetik a Wizz Flex szolgáltatást online 

módon. 

151. Erre figyelemmel az eljáró versenytanács úgy találta, hogy a kötelezettségvállalás alkalmas 

lehet arra, hogy a feltételezett jogsértést a jövőre nézve kiküszöbölje. 

 

IX.2.2.2. A közérdek 

152. A Tpvt. 75. § alapján valamely kötelezettségvállalás elfogadásának másik feltétele, 

hogy annak révén biztosítható legyen a közérdek hatékony védelme. 
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 Lásd jelen határozat X.2.1. fejezetét. 
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 Lásd a VJ/17-90/2017. számú előzetes álláspontban a X.6.-X.10. számú fejezeteket. 
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153. A közérdek hatékony védelmének követelménye pedig az eljáró versenytanács 

álláspontja szerint két oldalról vizsgálható.  

- Egyrészt a vállalás révén előálló magatartás a piac, illetve a fogyasztók számára 

általuk érzékelhető előnyt kell, hogy biztosítson.  

- Emellett figyelembe vehető az is, ha az eljárás kötelezettségvállalással való 

lezárása a tényállás teljes feltárásához és értékeléséhez képest erőforrás-

megtakarítást, illetve jogalkalmazási hatékonyság növekedést (mint az eljárás 

költség- és időigényének csökkentése, illetve a bizonyítási nehézségekből adódó 

bizonytalanság elkerülése, figyelembe véve a Ket. 7. §-ában foglalt elveket is) 

eredményez.”
160

 

154. Az eljáró versenytanács megállapította, hogy a vállalások elfogadásával előálló 

magatartás mind a piac, mind a fogyasztók számára érzékelhető előnyt biztosít. 

155. A piac számára azért, mert a hasonló szolgáltatást
161

 nyújtó versenytársak számára 

egyfajta iránymutásul szolgál, míg a fogyasztók számára azért, mert a szolgáltatás 

igénybevétele egyértelműsödik
162

, az erről szóló tájékoztatás teljes körűvé
163

 és 

fogyasztóbaráttá
164

 válik . 

156. Lényegesnek ítélte az eljáró versenytanács azt is, hogy nem elhanyagolható szempont 

az sem, hogy az eljárás folytatása esetén csak nehezen becsülhető további jogalkalmazási 

költségekkel és időbeli késedelemmel oldható meg a versenyprobléma. Ezzel szemben a 

kötelezettségvállalás elfogadásával megtakaríthatóvá válik az eljárás alá vont 

észrevételeinek vizsgálatához, illetve értékeléséhez; valamint az esetleges bírósági 

eljáráshoz kapcsolódó jogalkalmazási költség és idő. 

157. A fentieken túl eljárás alá vont nem csupán az eljáró versenytanács által jelzett 

versenyjogi aggályokat kívánta orvosolni kötelezettségvallálásával, hanem azon 

túlmutatóan a fogyasztók számára automatikusan jóváírásra kerülő kompenzációt is nyújt, 

ami alapján pedig a kötelezettségvállalás túlmutat az adott versenyjogi aggályok 

orvoslásán és az esetlegesen felmerült fogyasztói joghátrányt is orvoslhatja. 

 

IX.2.2.3. A kötelezettség betartásának ellenőrizhetősége 

158. Értelemszerűen csak olyan kötelezettségvállalás fogadható el, amelynek betartása a 

GVH által megfelelően ellenőrizhető. Az ellenőrizhetőség elengedhetetlen feltétele az 

előírt kötelezettség egyértelműsége, annak elkerülése érdekében, hogy utóbb annak 

értelmezése vitatottá váljon a GVH és a kötelezett vállalkozás között. 

159. Az eljáró versenytanács és az eljárás alá vont között több ízben
165

 egyeztetés történt a 

kötelezettségvállalás tartalmáról, annak egyes részkérdéseit illetően is, annak érdekében, 

hogy mindenki számára egyértelmű legyen a kötelezettségvállalás tartalma. 

160. További fontos szempont a kötelezettségvállalás betartásának ellenőrizhetőségénél, 

hogy az ne generáljon különösebb erőforrásigényt a GVH részéről. 

161. Tekintettel arra, hogy az eljárás alá vont több lépcsőben, külső auditálással együtt 

vállalja a kötlezettségvállalás tartalmáról való beszámoló készítését és annak okiratokkal 

történő igazolását, így az eljáró versenytanács álláspontja szerint a kötelezettségvállalás 

ezen szempontnak is megfelel. 
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 Lásd jelen határozat X.2.1. fejezetét. 
161

 Pl.: Easyjet Flexi, Ryanair Flexi Plus 
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 A kereskedelmi kommunikációban megjelennek a szolgáltatás határai. 
163

 Több utas egyszerre történő foglalása esetén az utasok külön-külön igénybe tudják venni a Wizz flex 

szolgáltatást. 
164

 A szolgáltatás egyszerűen a Wizz Air internetes felületen igénybevehető. 
165

 Lásd VJ/17-94/2017.-től VJ/17-104/2017. terjedő iratokat. 
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IX.2.2.4. Egyéb, a kötelezettségvállalás elfogadása melletti érvek 

162. A Közlemény IV. fejezete tartalmazza a kötelezettségvállalási nyilatkozat elfogadása 

mellett szóló körülményeket, amely alapján az eljáró versenytanács megállapította, hogy az 

indítvány elfogadása mellett szólt, hogy 

- már az eljárás vizsgálói szakaszában került benyújtásra, így érdemben csökkentve 

az eljárás kapcsán felmerülő költségeket, lehetővé téve az eljárás gyorsítását (29. 

pont); 

- az eljárás alá vont automatikus általány fogyasztói kompenzációt vállalt (32. pont); 

- az eljárás alá vont célzott edukációs kampányt vállalt (33. pont). 

 

IX.3. Az eljáró versenytanács kötelezettségvállalással kapcsolatos álláspontjának összegzése  

163. A fentebb kifejtettek alapján az eljáró versenytanács a Tpvt. 76. § (1) bekezdésének c) 

pontja szerinti jelen határozat rendelkező részében foglaltak szerint kötelezte a Wizz Air-t 

az általa tett kötelezettségvállalás teljesítésére, anélkül, hogy a határozatban a jogsértés 

megvalósulását vagy annak hiányát megállapította volna. 

 

X. 

Egyebek 

 

164. Az eljáró versenytanács felhívja a figyelmet, hogy a Tpvt. 77. § (1) bekezdésének c) 

pontja alapján a GVH utóvizsgálat keretében hivatalból ellenőrzi az eljáró versenytanács 

végrehajtható határozatában előírt, a 75. § szerinti kötelezettségvállalás teljesítését.  

165. Az eljáró versenytanács felhívja továbbá a figyelmet arra is, hogy a Tpvt. 75. §-ának 

(2) bekezdése szerint az eljáró versenytanács az (1) bekezdés szerinti határozatát a (3)-(7) 

bekezdésben meghatározott esetekben és feltételek szerint is módosítja vagy visszavonja. 

166. A Tpvt. 75. §-ának (5) bekezdése értelmében az eljáró versenytanács a bíróság által 

felül nem vizsgált határozatát visszavonja, ha a határozat a döntés szempontjából lényeges 

ténynek a kötelezett vállalkozás általi félrevezető közlésén alapult. 

167. A Tpvt. 75. §-ának (6) bekezdése értelmében ha a vállalkozás nem teljesítette a 

határozatban, illetve a (3) bekezdés szerint módosított határozatban előírt kötelezettséget, 

az eljáró versenytanács a vállalt kötelezettséget előíró határozat alapját képező közérdek 

hatékony érvényesülése szempontjának – a kötelezettségvállalással érintett piaci viszonyok 

jellegére, a fennálló versenyfeltételekre, továbbá a vállalt kötelezettség addigi 

teljesítésének mértékére, a mulasztás tekintetében a vállalkozás magatartásának 

felróhatóságára is figyelemmel történő – mérlegelése alapján határozatát visszavonja vagy 

bírságot szab ki. 

168. A határozat elleni jogorvoslati jogot a Tpvt. 83. § (1) bekezdése biztosítja.  

169. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 157. 

§-ának (7) bekezdése szerint, ha jogszabály bírósági felülvizsgálatot tesz lehetővé, azon 

2018. január 1-jétől közigazgatási pert kell érteni. A közigazgatási per szabályait a Kp. 

határozza meg.  

170. A Kp. 29. §-ának (1) bekezdése az elektronikus kapcsolattartásra a polgári 

perrendtartás szabályait rendeli megfelelően alkalmazni. A polgári perrendtartásról szóló 

2016. évi CXXX. törvény 608. §-ának (1) bekezdése szerint az elektronikus ügyintézés és 

a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a 

továbbiakban: E-ügyintézési tv.) alapján elektronikus úton történő kapcsolattartásra 

kötelezett minden beadványt kizárólag elektronikusan - az E-ügyintézési tv.-ben és 

végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon - nyújthat be a bírósághoz. 

171. Az E-ügyintézési tv. 9. §-ának (1) bekezdése alapján elektronikus ügyintézésre köteles 

az államigazgatási szerv feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben ügyfélként eljáró 

gazdálkodó szervezet és annak jogi képviselője. 

172. A Kp. 39. §-ának (6) bekezdése szerint – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a 

keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya 
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nincs. Ugyanakkor a Kp. 50. §-a szabályozza az azonnali jogvédelem iránti kérelmet az 

alábbiak szerint. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal 

előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, illetve a 

jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a perre hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet 

kérhet. Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése is. A kérelem 

benyújtható a keresetlevéllel együtt is. Ha nem a keresetlevéllel együtt nyújtják be, a 

kérelmet a bírósághoz kell benyújtani. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az 

indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek 

igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket 

valószínűsíteni kell. 
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