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2. melléklet  

Az utazási csomagra vonatkozó szerződéshez, az 1. mellékletben foglaltaktól eltérő esetekre 

vonatkozó tájékoztató formanyomtatvány kötelező elemei 

Az Önnek felkínált utazási szolgáltatások összeállítása az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, 
különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 
28.) Korm. rendelet értelmében vett utazási csomag. 
 
Az utazási csomagokra vonatkozó szerződésből fakadó valamennyi jogosultság megilleti Önt. Az utazási csomag 
szerződésszerű teljesítéséért teljes egészében a M A H A R T - PassNave Személyhajózási Korlátolt Felelősségű 
Társaság (a továbbiakban: „Társaság”) felelős. 
 
A Társaság a jogszabályi előírásoknak megfelelően védelemmel rendelkezik arra az esetre, ha fizetésképtelenné 
válik, annak érdekében, hogy az Ön által megfizetett pénzösszegeket visszatérítse, és amennyiben az utazók 
szállítása a csomag részét képezi, Önt hazaszállítsa. 
 
Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási 
szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti jogosultságok: 
 
1. Az utazók az utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötése előtt megkapnak minden lényeges 

tájékoztatást az utazási csomagról. (külön dokumentum) 
 

2. Minden esetben meg kell jelölni legalább egy vállalkozót, aki vagy amely felelős a szerződésben foglalt 
valamennyi utazási szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséért.A szerződésben foglalt valamennyi utazási 
szolgáltatás megfelelő teljesítéséért a MAHART PassNave Kft. felelős. 

 
3. Az utazók számára meg kell adni egy sürgősségi telefonszámot vagy egy kapcsolattartó elérhetőségét, amelyen 

keresztül kapcsolatba léphetnek az utazásszervezővel vagy az utazási ügynökkel. MAHART PassNave Kft. - 
MAHART Tours ügyeleti telefonszámai: + 36 30 338 7031, +36 30 921 6096 

 
4. Az utazók az Általános Szerződési Feltételeknek (továbbiakban ÁSZF) megfelelően az utazásszervező 

észszerű időn belüli előzetes értesítése mellett és az esetlegesen felmerülő többletköltségek megfizetése 
ellenében az utazási csomagot átruházhatják egy másik személyre. 

 
5. Az utazási csomag díja csak bizonyos költségek (például üzemanyagárak) növekedése miatt és csak akkor 

emelhető meg, amennyiben erről a szerződés kifejezetten rendelkezik, de minden esetben csak legfeljebb húsz 
nappal az utazási csomag megkezdése előtt. Ha a díjemelkedés mértéke meghaladja az utazási csomag díjának 
nyolc százalékát, az utazó felmondhatja a szerződést. Ha az utazásszervező fenntartja magának a díjemelés 
jogát, akkor az utazó díjengedményre jogosult, amennyiben a vonatkozó költségek csökkennek. 

 
6. Az utazók bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződéstől, és ekkor a megfizetett teljes összeg 

visszajár nekik, ha az utazási csomag bármely, a díjtól eltérő lényeges eleme lényegesen megváltozott. Ha az 
utazási csomagért felelős vállalkozó az utazás megkezdése előtt törli az utazási csomagot, az utazók 
pénzvisszafizetésre, és kormányrendelet szerinti feltételek fennállása esetén kártérítésre jogosultak. 
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7. Az utazók kivételes körülmények fennállása esetén - így például ha a célállomáson olyan súlyos biztonsági 

problémák merültek fel, amelyek valószínűsíthetően befolyásolják az utazási csomagot - az utazási csomag 
megkezdése előtt bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést. 

 
8. Az utazók az ÁSZF-ben rögzített, megfelelő mértékű és indokolt bánatpénz megfizetése ellenében az utazási 

csomag megkezdése előtt bármikor felmondhatják a szerződést. 
 
9. Amennyiben az utazási csomag megkezdése után kiderül, hogy annak lényeges elemei nem teljesíthetők a 

szerződésben foglaltak szerint, megfelelő helyettesíthető szolgáltatásokat kell felajánlani az utazónak 
többletköltség felszámítása nélkül. Az utazó bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja a szerződést, 
amennyiben a szolgáltatások teljesítése nem felel meg a szerződésnek, és ez lényegesen befolyásolja a csomag 
teljesítését, továbbá az utazásszervező nem orvosolja a problémát. 

 
10. Az utazók díjengedményre, illetve kártérítésre is jogosultak abban az esetben, ha az utazási szolgáltatásokat 

nem vagy nem szerződésszerűen teljesítik. 
 
11. A MAHART PassNave Kft. - MAHART Tours minden tőle elvárható segítséget biztosít abban az 

esetben, ha az utazó nehéz helyzetbe kerül. 
 
12. Ha a MAHART PassNave Kft-MAHART Tours utazásszervező fizetésképtelenné válik, a megfizetett 

pénzösszegeket a vagyoni biztosítékre vonatkozó szerződés keretén belül visszafizetik. Ha az 
utazásszervező az utazási csomag megkezdése után válik fizetésképtelenné, és az utazók szállítása a csomag 
részét képezi, gondoskodnak az utazók hazaszállításáról. A MAHART PassNave Kft.- MAHART Tours 
társaság az a fizetésképtelenséggel szembeni védelemért felelős .Európai Utazási Biztosító Zrt. (Budapest 
1132 Váci út 36-38. Tel: +36 1 452 3580 Email: ugyfelszolgalat@eub.hu) szervezet révén gondoskodott a 
fizetésképtelenséggel szembeni védelemről. Az utazók ezzel a szervezettel vagy adott esetben az illetékes 
hatósággal vehetik fel a kapcsolatot (Budapest Fővárosi Kormányhivatal 1056 Budapest, Váci utca 62-34. 
Postacím: 1364 Budapest., Pf.: 234, Tel: 06-1-328-5862, e-mail: budapest@bfkh.gov.hu), ha a 
szolgáltatások teljesítését az utazásszervező fizetésképtelensége miatt megtagadják. 

 
Budapest, 2018. július 1.                                  MAHART PassNave Kft. 
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A szerződéskötést megelőző tájékoztatás 

Az utazásszervező, illetve az utazási csomag utazásközvetítőn keresztül történő nyújtásának esetén az 

utazásszervező mellett az utazásközvetítő az utazó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt - ha az utazási 

csomagban foglalt utazási szolgáltatás jellegéből adódóan szükséges - köteles tájékoztatást nyújtani az utazónak a 

következőkről: 

a) az utazási szolgáltatások lényeges elemei, így különösen 

aa) az úti cél vagy úti célok, az útvonal és a tartózkodás időtartama, időpontokkal megjelölve, valamint ha a 

szállás is az utazási csomag részét képezi, a csomagba tartozó éjszakák számának a megjelölésével, 

ab) a szállítóeszköz vagy szállítóeszközök jellemzői és kategóriája, az indulás és az érkezés helye, napja és ideje, 

közbenső megállók időtartama és helye, valamint a közlekedési csatlakozások, 

ac) ha a pontos időpont nem került meghatározásra, az indulás és a visszaérkezés megközelítő időpontja, 

ad) a szállás helye, főbb jellemzőinek megjelöléseivel és lehetőség szerint a célország szabályai szerinti turisztikai 

osztályba sorolása, 

ae) az étkezésekre vonatkozó tájékoztatás (étkezési rend), 

af) a látogatások, kirándulások vagy egyéb, az utazási csomag teljes díjában foglalt szolgáltatások, 

ag) ha valamely utazási szolgáltatás csoportosan vehető igénybe, ennek megjelölése, valamint ha előre 

megállapítható, a csoport létszámának megjelölése, 

ah) ha az utazó szóbeli kommunikáció útján vehet igénybe egyéb turisztikai szolgáltatásokat, annak megjelölése, 

hogy mely nyelven nyújtják az igénybe venni kívánt szolgáltatásokat, 

ai) annak megjelölése, hogy az utazás vagy üdülés alkalmas-e mozgásában korlátozott személyek számára, illetve 

az utazó kérésére tájékoztatás arról, hogy az ő egyéni igényeit figyelembe véve alkalmas-e számára az utazás vagy 

üdülés, 

b) az utazásszervező, illetve az utazási csomag utazásközvetítőn keresztül történő nyújtásának esetén az 

utazásközvetítő neve, címe, telefonszáma, valamint - ha rendelkezik ilyennel - e-mail-címe, valamint arra vonatkozó 

tájékoztatás, hogy az utazóval szerződő fél utazásszervezői vagy utazásközvetítői minőségben jár-e el, 

c) az utazási csomag teljes díja adókkal együtt, és minden további díj, illeték és egyéb költség, illetve ha ezek a 

költségek észszerű módon nem számíthatók ki a szerződéskötés előtt, akkor annak megjelölése, hogy milyen típusú 

olyan többletköltségek merülhetnek fel, amelyeket az utazónak kell viselnie, 

d) a fizetési feltételek, ideértve azt az összeget vagy a díj százalékban megadott azon részét, amelyet előlegként 

kell befizetni, valamint a fennmaradó díj rendezésének ütemezését, illetve az utazó által fizetendő vagy biztosítandó 

pénzügyi biztosíték, 
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e) az a minimális utazólétszám, amely az utazási szolgáltatás nyújtásának feltétele, valamint annak a határidőnek a 

megjelölése, amely alatt az utazásszervező - az utazási szolgáltatás megkezdése előtt - a minimális utazólétszám el 

nem érése esetén az utazási szerződést felmondhatja, 

f) tájékoztatás az utazással érintett országok útiokmány- és vízumelőírásairól, ideértve a vízumkérelmek elbírálási 

idejének hozzávetőleges megjelölését, valamint az egészségügyi előírásokra vonatkozó tájékoztatást, 

g) tájékoztatás az utazó felmondása esetén fennálló költségekről, illetve baleset, betegség vagy halál esetén a 

segítségnyújtás, ideértve a hazaszállítás költségeinek fedezetéül szolgáló fakultatív vagy kötelező biztosításról, 

h) az arra vonatkozó információ, hogy az utazó az utazási csomag megkezdése előtt megfelelő bánatpénz, vagy 

adott esetben az utazásszervező részéről felszámított egységes bánatpénz ellenében bármikor jogosult felmondani a 

szerződést. 
 


