
ÁLTALÁNOS UTAZÁSI ÉS ÜZLETI FELTÉTELEK 
Átalakítás a BGBl. 247/93. sz. alatt közzétett osztrák Fogyasztóvédelmi törvény kiegészítésének és a Szavatossági jog módosításáról szóló, BGBl. I 48/2001 sz. alatt 

közzétett osztrák törvénynek megfelelően 

Közösen megtárgyalták az osztrák Szövetségi Egészségügyi, Sport- és Fogyasztóvédelmi Miniszter Fogyasztópolitikai Tanácsában, az osztrák Iparűzés rendje 73.§ 1. 

bek. 1994 és az osztrák Szövetségi Gazdasági Ügyek miniszterének Az utazási irodai tevékenység gyakorlásának előírásairól szóló rendelete 1994. évi változata 8.§-

ával (jelenleg a BGBl. II 401/98. sz. közzététel szerinti 6.§-ával) összhangban. 

Az utazási iroda közvetítőként (A. rész) és/vagy szervezőként (B. rész) léphet fel. A közvetítő kötelezettséget vállal arra, hogy mások (szervezők, szállítóvállalatok, 

szállodaüzemeltetők stb.) szolgáltatásaira mutatkozó igény beszerzésén fáradozik. Szervező az a vállalkozás, amely vagy több idegenforgalmi szolgáltatást átalányáron 

kínál (átalányutazás/szervezett utazás) vagy egyedi idegenforgalmi szolgáltatások saját szolgáltatásként történő végzését ígéri, és ehhez általában saját prospektusokat, 

hirdetményeket stb. bocsát rendelkezésre. Az utazásszervezőként fellépő vállalkozás közvetítőként is tevékenykedhet, ha beszerzett szolgáltatásokat közvetít (pl. 

üdülőhelyi fakultatív kirándulás), amennyiben erre a közvetítői funkcióra felhívja a figyelmet. Az alábbi feltételek azt a szerződésszöveget írják le, amellyel az utazási 

irodák szokásosan közvetítőként (A. rész) vagy szervezőként (B. rész) ügyfeleikkel/utasaikkal (megj.: az osztrák Fogyasztóvédelmi törvény értelmében) szerződéseket 

kötnek. Elsőbbséget élveznek 

•  a közvetített utazásszervezők, 

•  a közvetített szállítási vállalkozások (pl. vasút, busz, 

•  repülőgép és hajó), valamint 

•  a többi közvetített szolgáltató különös feltételei. 

 

A. AZ UTAZÁSI IRODA MINT KÖZVETÍTŐ 

Az alábbi feltételek annak a szerződésnek (megbízási szerződésnek) alapjai, amelyet az ügyfelek közvetítővel kötnek. 

1. Foglalás/szerződéskötés 

A foglalás írásban vagy szóban (telefonon) történhet. A szóban (telefonon) történt foglalásokat az utazási irodának haladéktalanul írásban meg kell erősítenie. Az utazási 

irodáknak olyan foglalási jegyeket kell használniuk, amelyek az ügyfél megrendeléséről az összes lényeges adatot tartalmazzák, a foglalás alapját képező utazási 

hirdeményre (katalógus, prospektus stb.) való hivatkozással. A közvetítőnek saját szolgáltatására és a szervező általa közvetített szolgáltatására vonatkozóan Az utazási 

irodai tevékenység gyakorlásának előírásai 6.§-ának megfelelően utalnia kell a tárgyi ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEKRE, az ezektől eltérő utazási feltételekre 

igazolhatóan fel kell hívnia a figyelmet, és ebben az esetben azokat a szerződéskötés előtt át kell adnia. Külföldi vállalkozások (szolgáltatók, utazásszervezők) 

szolgáltatásainak közvetítése esetén külföldi jog is alkalmazható. Ily módon az, aki a maga vagy harmadik fél számára foglalást intéz, megrendelőnek minősül, és más 

nyilatkozat hiányában az utazási irodával szemben vállalja a megrendelés kiadásából eredő kötelezettségeket (fizetések, szerződéstől való elállás stb.). Foglalás esetén 

az utazási iroda ügyintézési díjat és (minimális) első részletet kérhet. A fennmaradó rész megfizetése, valamint a készpénzben felmerülő költségek (telefondíjak, 

telexköltségek stb.) megtérítése akkor esedékes, amikor az utazási iroda mellett működő mindenkori szervező vagy szolgáltató utazási dokumentumait (személyi 

dokumentumok nem tartoznak közéjük) kiadják. A foglalásokat fogadó utazási vállalkozások kötelesek az utasnak a szerződéskötés során vagy után haladéktalanul 

igazolást adni az utazási szerződésről (utazás-visszaigazolás). 

2. Tájékoztatások és egyéb mellékszolgáltatások 

2.1. Tájékoztatások útlevél-, vízum-, deviza-,  

vám- és közegészségügyi rendészeti előírásokról. Ismertként feltételezzük, hogy a külföldi utazásokhoz rendszerint érvényes útlevél szükséges. Az utazási iroda az 

ügyfelet az ezen túlmenő mindenkori külföldi útlevél-, vízum- és közegészségügyi rendészeti beutazási előírásokról, valamint kérésre a deviza- és vámelőírásokról oly 

mértékben tartozik tájékoztatni, amennyire ezek Ausztriában kideríthetők. Egyebekben az ügyfél maga felelős ezen előírások betartásáért. Az utazási iroda térítés 

ellenében a lehetőségekhez mérten vállalja az esetleg szükséges vízum beszerzését. Kérésre az utazási iroda a lehetőségekhez mérten felvilágosítást nyújt a külföldiekre, 

hontalanokra, valamint kettős állampolgársággal rendelkezőkre vonatkozó különleges előírásokról. 

2.2. Tájékoztatások az utazási szolgáltatásról 

Az utazási iroda köteles az utazásszervező vagy a szolgáltató közvetítendő szolgáltatását a mindenkor közvetített szerződés sajátosságait és a mindenkori célország, ill. 

célhely adottságait figyelembe véve, legjobb tudása szerint ismertetni. 

3. Jogállás és felelősség 

Az utazási iroda felelőssége kiterjed: 

- a mindenkori szervező, ill. szolgáltató gondos kiválasztására, valamint a megszerzett tapasztalatok gondos kiértékelésére; 

- a szolgáltatások kifogástalan beszerzésére, az ügyfél megfelelő tájékoztatását és az utazási dokumentumok kiszolgáltatását is beleértve; 

- értesítések, szándéknyilatkozatok és fizetések igazolható továbbítására az ügyfelek és a közvetített vállalkozások között és fordítva (mint pl. a megállapodás szerinti 

szolgáltatás és ár változásairól, elállási nyilatkozatok, reklamációk). 

Az utazási iroda az általa közvetített, ill. beszerzett szolgáltatás nyújtásáért nem felel. Az utazási vállalkozásnak az utazás visszaigazolásával együtt az ügyféllel közölnie 

kell az utazásszervező és szükség esetén egy biztosító cégnevét (terméknevét), címét, amennyiben ezek az adatok nem találhatók meg már a prospektusban, a 

katalógusban vagy egyéb részletes reklámanyagban. Ennek elmulasztása esetén az ügyféllel szemben szervezőként, ill. szolgáltatóként felel. 

4. A teljesítés zavarai 

Ha az utazási iroda megszegi a szerződéses jogviszonyból eredő kötelezettségeit, akkor az ügyféllel szemben az ebből keletkezett kár megtérítésére köteles, amennyiben 

nem bizonyítja, hogy sem szándékosság, sem súlyos gondatlanság nem terheli. Kisebb vétkesség következtében történő szerződésszegésekért az utazási iroda az ügyféllel 

szemben az abból keletkezett kárnak a közvetített ügylet jutalékáig terjedő mértékű megtérítésére kötelezett.  

 

B. AZ UTAZÁSI IRODA MINT SZERVEZŐ 

Az alábbi feltételek azon szerződés – megnevezése a továbbiakban: utazási szerződés – alapjai, amelyet a foglalók egy szervezővel vagy közvetlenül, vagy közvetítő 

igénybevételével kötnek. A közvetlen szerződéskötés esetére a szervezőre értelemszerűen érvényesek a közvetítői kötelezettségek. A szervező alapvetően elismeri a 

tárgyi ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK-et, az eltéréseket valamennyi részletezett reklámanyagban a tevékenység gyakorlásának előírásai 6.§-ának megfelelően 

kiemelte. 

1. Foglalás/szerződéskötés 

Az utazási szerződés a foglaló és a szervező között akkor jön létre, ha a szerződés lényeges alkotórészeiről (ár, szolgáltatás és időpont) megegyezés áll fenn. Ezáltal az 



ügyfél számára jogok és kötelességek keletkeznek. 

2. Változás az utazás résztvevőjének személyében 

Az utas személyében akkor lehetséges változás, ha a helyettesítő személy a részvétel valamennyi feltételét teljesíti, és ez két módon történhet. 

2.1. Az utazási szolgáltatásra vonatkozó igény engedményezése 

A foglaló utazási szerződésből eredő kötelezettségei akkor is megmaradnak, ha a jelen szerződésből eredő valamennyi vagy egyes igényeit harmadik félre engedményezi. 

Ebben az esetben az ebből származó többletköltséget a foglaló viseli. 

2.2. A megszervezett utazás átruházása 

Ha az ügyfél akadályozott a megszervezett utazás megkezdésében, akkor a szerződéses jogviszonyt másik személyre ruházhatja át. Az átruházást az elutazás napja előtt 

megfelelő határidőn belül, közvetlenül vagy közvetítő útján közölni kell a szervezővel. Az utazásszervező előzetesen konkrét határidőt adhat meg. A még kiegyenlítetlen 

díjért, valamint az adott esetben az átruházás miatt keletkezett többletköltségért az átruházó és a jogosult együttesen felel. 

3. A szerződés tartalma, tájékoztatások és egyéb mellékszolgáltatások 

A szervezőnek a közvetítőre is vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeken (nevezetesen az útlevél-, vízum-, deviza-, vám- és közegészségügyi rendészeti beutazási 

előírásokról szóló információkon) túlmenően kielégítő módon tájékoztatást kell nyújtania az általa kínált szolgáltatásról. A foglalás időpontjában érvényes katalógusban, 

ill. prospektusban szereplő szolgáltatás-leírások, valamint az általuk tartalmazott további információk az utazási szerződés tárgyát képezik, kivéve, ha a foglalás során 

más értelmű megállapodásokat kötöttek. Javasolt azonban, hogy az ilyen jellegű megállapodásokat feltétlenül írásban rögzítsék. 

4. Különös kockázatokkal járó utazások 

Különös kockázatokkal járó (pl. expedíciós jellegű) utazások esetén a szervező nem felel azokért a következményekért, amelyek a kockázatok bekövetkezése során 

adódnak, ha ez kötelezettségei körén kívül történik. Az utazásszervezőnek az utazás gondos előkészítésére és az egyes utazási szolgáltatások nyújtásával megbízott 

személyek és vállalkozások gondos kiválasztására vonatkozó kötelezettsége változatlan marad. 

5. Jogi alapok a teljesítés zavarai esetén 

5.1. Szavatosság 

Nem vagy hiányosan nyújtott szolgáltatás esetén az ügyfélnek szavatossági igénye van. Az ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a szerződés felbontására vagy árcsökkentésre 

irányuló igénye helyett számára a szervező megfelelő határidőn belül hiánytalan szolgáltatást nyújtson, vagy a hiányos szolgáltatást kijavítsa. Ennek orvoslása oly 

módon történhet, hogy a hiányosságot megszüntetik, vagy pedig azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást nyújtanak, amelyet az ügyfél is kifejezetten 

jóváhagy. 

5.2. Kártérítés 

Ha a szervező vagy segédei nekik felróható okból megszegik a szerződéses jogviszonyból a szervezőre háruló kötelességeket, akkor az ügyféllel szemben az ebből 

keletkezett kár megtérítésére kötelezett. Amennyiben az utazásszervező alkalmazottain kívüli személyekért tartozik jótállni, csak akkor felel – személyi sérülés eseteit 

kivéve –, ha nem bizonyítja, hogy sem szándékosság, sem súlyos gondatlanság nem terheli őket. Az utazásszervezőt a szándékosság és a súlyos gondatlanság esetén 

kívül nem terheli felelősség azokért a tárgyakért, amelyeket az emberek szokásosan nem visznek magukkal, kivéve, ha ezeket a körülmények ismeretében megőrzésre 

átvette. Ezért az ügyfélnek azt javasoljuk, ne vigyen magával különlegesen értékes tárgyakat. Javasoljuk továbbá, hogy a magával vitt tárgyakat szabályosan elzárva 

tartsa. 

5.3. A hiányosságok közlése 

Az ügyfél a szervező képviselőjével haladéktalanul közölni köteles a szerződésteljesítés minden hiányosságát, amelyet az utazás alatt megállapít. Ennek feltétele, hogy 

előtte egy képviselőről tájékoztassák, és ő a helyszínen említésre méltó fáradság nélkül elérhető legyen. E közlés elmulasztása az ügyfél 5.1. alatt leírt szavatossági 

igényein semmit sem változtat. Azonban ez neki a károsult gondatlanságaként felróható, és ennyiben korlátozhatja esetleges kártérítési igényeit. A szervezőnek azonban 

erre a közlési kötelezettségre előzetesen közvetlenül vagy a közvetítő útján, írásban fel kell hívnia az ügyfél figyelmét. Ezzel egyidejűleg az ügyfélnek ugyancsak 

felivlágosítással kell rendelkeznie arról, hogy a közlés elmulasztása szavatossági igényeit nem érinti, mindazonáltal a károsult gondatlanságaként felróható. Adott 

esetben azt javasoljuk, hogy helyi képviselő hiányában vagy a mindenkori szolgáltatót (pl. szálloda, légitársaság), vagy közvetlenül a szervezőt tájékoztassák a 

hiányosságokról, és megoldást követeljenek. 

5.4. Külön felelősségjogi törvények Repülőutak esetén a szervező többek között a Varsói Egyezmény és annak kiegészítő egyezménye, vasúti és buszos utazások esetén 

a vasútról és a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló osztrák törvény szerint felel.  

6. Az esetleges igények érvényesítése 

Az ügyfélnek az igények érvényesítése megkönnyítésének érdekében azt javasoljuk, hogy a szolgáltatások nyújtásának elmaradásáról vagy hiányos nyújtásáról írásbeli 

igazolásokat kérjen, ill. bizonylatokról, bizonyítékokról, tanúkról gondoskodjon. A fogyasztók szavatossági igényei 2 éven belül érvényesíthetők. A kártérítési igények 

3 év múlva elévülnek. Az utas érdekében ajánlatos, hogy igényeit az utazásról való visszatérése után haladéktalanul közvetlenül a szervezőnél, vagy a közvetítő utazási 

iroda útján érvényesítse, mivel a késedelem meghosszabbodásával bizonyítási nehézségekre kell számítani. 

7. Elállás a szerződéstől 

7.1. Az ügyfél elállása az utazás megkezdése előtt 

a) Elállás sztornózási díj nélkül 

Az ügyfél a törvényesen biztosított elállási jogoktól eltekintve a szolgáltatás megkezdése előtt bekövetkező, alábbi esetekben léphet vissza anélkül, hogy a szervező vele 

szemben követeléseket támasszon: Ha a szerződés lényeges részeit, amelyek közé az utazás ára is tartozik, jelentősen módosítják. Minden esetben ilyen jellegű 

szerződésváltozást jelent a szervezett utazás kikötött céljának, ill. jellegének meghiúsulása, valamint az utazás megállapodás szerinti árának a 8.1. fejezet szerint 

végrehajtott, 10 százalékot meghaladó megemelése. A szervező köteles a szerződésmódosítást az ügyféllel vagy közvetlenül, vagy a közvetítő utazási iroda útján 

haladéktalanul közölni, és ennek során kioktatni a fennálló választási lehetőségről, miszerint vagy elfogadja a szerződésmódosítást, vagy eláll a szerződéstől; az ügyfél 

azonnal köteles gyakorolni választási jogát. Amennyiben a szervezőt vétkesség terheli az ügyfelet elállásra feljogosító esemény bekövetkezésében, a szervező vele 

szemben kártérítésre köteles. 

b) Helyettesítő szolgáltatásra irányuló igény 

Ha az a. pont szerinti elállási lehetőségeivel nem él, és az utazásszervező sztornózása az ügyfélnek felróható ok nélkül történik, az ügyfél a szerződés érvénytelenítése 

helyett kérheti annak teljesítését azonos értékű másik szervezett utazáson való részvétellel, amennyiben a szervező e szolgáltatás nyújtására képes. Az ügyfelet a választás 

jogára vonatkozó igény mellett a szerződés nem teljesítése miatti kártérítési igény is megilleti, amennyiben nem a 7.2. pont szerinti esetek valósulnak meg. 

c) Elállás sztornózási díjjal 

A sztornózási díj százalékos arányban áll az utazás árával, és mértékét tekintve az elállási nyilatkozat időpontjához és a mindenkori utazási módhoz igazodik. Az utazás 

ára, ill. átalányár alatt a szerződéses megállapodás szerinti szolgáltatás teljes ára értendő. Az ügyfél az a.  pont alatt nem megnevezett valamennyi esetben sztornózási 

díj megfizetése ellenében jogosult a szerződéstől elállni. A sztornózási díj aránytalansága esetén azt a bíróság mérsékelheti. Az utazás módja szerint személyenként a 

következő sztornózási tételek adódnak: 

1. Külön repülőjáratok (charter), csoportos IT (csoportos átalányutazások menetrend szerinti forgalomban), buszos társasutazások (több napos utak)  



az utazás megkezdése előtti 30. napig az utazás árának 10%-a 

az utazás megkezdése előtti 29. naptól a 20. napig az utazás árának 25%-a 

az utazás megkezdése előtti 19. naptól a 10. napig az utazás árának 50%-a 

az utazás megkezdése előtti 9. naptól a 4. napig az utazás árának 65%-a 

az utazás megkezdése előtti 3. naptól (72 óra) az utazás árának 85%-a 

 

2. Egyéni IT (egyéni átalányutazások menetrend szerinti forgalomban), vasúti társasutazások (különvonatok kivételével) 

az utazás megkezdése előtti 30. napig az utazás árának 10%-a 

az utazás megkezdése előtti 29. naptól a 20. napig az utazás árának 15%-a 

az utazás megkezdése előtti 19. naptól a 10. napig az utazás árának 20%-a 

az utazás megkezdése előtti 9. naptól a 4. napig az utazás árának 30%-a 

az utazás megkezdése előtti 3. naptól (72 óra) az utazás árának 45%-a 

 

Szállodai szállásokra, üdülőlakásokra, hajóutakra, egynapos buszos utazásokra, különvonatokra és külön díjszabású, menetrend szerinti repülőutakra külön feltételek 

érvényesek. Ezeket a részletes programban fel kell tüntetni. 

Elállási nyilatkozat A szerződéstől való elállás esetén az alábbiakat kell figyelembe venni: Az ügyfél (megrendelő) azzal az utazási irodával, amelynél az utazást 

lefoglalta, bármikor közölheti, hogy a szerződéstől eláll. Sztornózás esetén ajánlott, hogy ezt – ajánlott levélben vagy – egyidejű írásbeli nyilatkozattal személyesen 

tegye meg. 

d) No show 

No show (utazásra nem jelentkező utas) áll fenn, ha az ügyfél az elutazástól távol marad, mert nem áll szándékában utazni, vagy ha az elutazást őt ért gondatlanság vagy 

vele történt véletlen miatt elmulasztja. Továbbá, ha tisztázott, hogy az ügyfél a fennmaradó utazási szolgáltatást már nem veheti vagy nem akarja igénybe venni, a c.1. 

pont szerinti utazási módok (külön repülőjáratok stb.) esetén az utazás árának 85 százalékát, a c.2. pont szerinti utazási módok (egyéni IT stb.) esetén 45 százalékát 

köteles megfizetni. A fenti tételek aránytalansága esetén azokat a bíróság egyedi esetben mérsékelheti.  

7.2. A szervező elállása az utazás megkezdése előtt 

a) A szervező mentesül a szerződés teljesítése alól, ha nem érik el a hirdetményben előzetesen meghatározott minimáls résztvevői számot, és a sztornózást a szervezett 

utazás leírásában megadott, vagy az alábbi határidőkön belül az ügyféllel írásban közölték: 

- 6 napon túli utazások esetén az utazás megkezdése előtti 20. napig, 

- 2-6 napos utazások esetén az utazás megkezdése előtti 7. napig, 

- egynapos utak esetén legkésőbb 48 órával az utazás megkezdése előtt. 

Ha a szervezőt a minimális résztvevői szám elérésének elmulasztásában az enyhe gondatlanságon túlmenő vétkesség terheli, az ügyfél kártérítést követelhet; ez a 

sztornózási díj mértékével meghatározott átalány. Az ezt az összeget meghaladó kár érvényesítése nem kizárt.  

b) A sztornózás vis maior következtében, vagyis szokatlan és előre nem látható események következtében történik, amelyekre a vis maiorra hivatkozónak nincs 

befolyása, és amelyek következményeit az elvárt gondosság alkalmazása ellenére sem lehetett volna elkerülni. Azonban a túlfoglalás nem tartozik ide, viszont az állami 

rendelkezések, sztrájkok, háború vagy háborúhoz hasonló állapotok, járványok, természeti katasztrófák stb. ide tartoznak. 

c) Az a) és b) esetben az ügyfél a befizetett összeget visszakapja. Megilleti a 7.1.b., 1. bekezdés szerinti választási jog.  

7.3. A szervező elállása az utazás megkezdése után 

A szervező mentesül a szerződés teljesítése alól akkor, ha az ügyfél csoportos utazás keretében az utazás végrehajtását durván illetlen magatartással, figyelmeztetést 

figyelmen kívül hagyva, tartósan zavarja. Ebben az esetben az ügyfél, amennyiben vétkesség terheli, a szervezővel szemben a kár megtérítésére köteles. 

8. A szerződés módosításai 

8.1. Árváltozások 

A szervező fenntartja magának a jogot, hogy az utazás foglalással megerősített árát akaratától nem függő okokból megemelje, amennyiben az utazás időpontjáig a 

szerződéskötés után több mint két hónap van hátra. Ilyen jellegű okok kizárólag a szállítási költségek – esetleg az üzemanyagköltségek –, a meghatározott 

szolgáltatásokért fizetett közterhek, pl. leszállási díjak, kikötői be- vagy kihajózási díjak, a légikikötőkben fizetendő megfelelő díjak változása, vagy az érintett szervezett 

utazásra alkalmazandó átváltási árfolyamok. Ha ezen okokból árcsökkenés történik, azt az utas felé tovább kell nyújtani. A kéthónapos határidőn belül csak akkor 

eszközölhetők áramelések, ha azok okait a foglalás során részletesen megtárgyalták, és a foglalási jegyen feltüntették. Az elutazás időpontja előtti 20. naptól kezdve 

nincs árváltozás. Ármódosítás csak akkor megengedett, ha a megállapodás szerinti előfeltételek fennállása mellett az új ár kiszámításához pontos adatokat is 

előirányoztak. Az árváltozásokat és azok körülményeit az ügyfélnek haladéktalanul el kell magyarázni. Az utazás árának 10 százalékot meghaladó változásai esetén 

mindenkor lehetséges az ügyfél sztornózási díj nélküli elállása a szerződéstől (ld. 7.1.a. fejezet). 

8.2. Szolgáltatásváltozások az utazás megkezdése után 

Olyan változások esetén, amelyekért a szervező felel, azok a szabályozások érvényesek, amelyek az 5. fejezetben (Jogi alapok a teljesítés zavarai esetén) szerepelnek. 

Ha az elutazás után úgy adódik, hogy a szerződésben kikötött szolgáltatások jelentős részét nem nyújtják vagy nem tudják nyújtani, akkor a szervező további díjazás 

nélkül megfelelő intézkedések meghozatalára köteles annak érdekében, hogy a szervezett utazást folytathassák. Ha nem hoznak ilyen intézkedéseket, vagy azokat az 

ügyfél nyomós okból nem fogadja el, akkor a szervezőnek további díjazás nélkül szükség esetén azonos értékű lehetőségről kell gondoskodnia, amellyel az ügyfelet az 

elutazás helyére, vagy a vele kötött megállapodás szerinti más helyre szállítják. Egyebekben a szervező a szerződés nemteljesítése vagy hiányos teljesítése esetén az 

ügyfélnek a nehézségek leküzdéséhez erejéhez mérten köteles segítséget nyújtani. 

9. Felvilágosítás nyújtása harmadik félnek 

Harmadik személy részére sürgős esetekben sem nyújtanak felvilágosítást az utazás résztvevőinek nevéről és az utasok tartózkodási helyeiről, kivéve, ha az utas 

kifejezetten felvilágosítás nyújtását óhajtja. A sürgős üzenetek küldésével keletkező költségek az ügyfelet terhelik. Ezért az utazások résztvevőinek azt javasoljuk, hogy 

hozzátartozóikkal közöljék az üdülés pontos címét. 

10. Általános tudnivalók 

A B. pont alatt szereplő 7.1. fejezet c. pontja, előtte b. pont (Elállás), a 7.1.d. pont, előtte c. pont (No show), valamint a 8.1 pont (Árváltozások) 1 Kt 718/91-3 alatt 

kötelezettség nélküli szövetségi ajánlásként, és mint ilyen, jelenleg 25 Kt 793/96-3 alatt van bejegyezve az osztrák Kartellnyilvántartásban. Az 1992. évi Általános 

utazási feltételek B. részétől eltérően, ill. annak kiegészítéseként érvényesek az alábbi rendelkezések: Kérjük, vegye figyelembe az alábbi szöveget, mert az az „Általános 

utazási feltételek“-kel (ARB 1992) együtt, amelyek közösen kerültek megtárgyalásra az osztrák Szövetségi Egészségügyi, Sport- és Fogyasztóvédelmi Minisztérium 

Fogyasztópolitikai Tanácsában, az Ön velünk kötött utazási szerződésének tartalmává válik: 

1. pont helyett: 

Jelentkezésével Ön az Express Travel International GmbH (az alábbiakban: ETI) számára kötelező érvényű ajánlatot tesz utazási szerződés megkötésére. A jelentkezés 



csak írásban tehető meg. A jelentkezés a jelentkezőn keresztül, és a jelentkezésben vele együtt felsorolt valamennyi résztvevő számára is megtörténik, akiknek 

szerződéses kötelezettségeiért, ahogyan saját kötelezettségeiért is, a jelentkező kifejezett és külön nyilatkozattal felel. A jelentkező kijelenti, hogy a vele együtt felsorolt 

résztvevők az utazási szerződés ETI-vel történő megkötésére kifejezetten meghatalmazták. A szerződés az ETI GmbH által történő elfogadással valamennyi résztvevőre 

vonatkozóan létrejön. Az elfogadáshoz nem szükséges meghatározott forma. A szervező a szerződéskötés alkalmával, vagy közvetlenül azután átadja az ügyfélnek az 

utazás visszaigazolását/a számlát. Utazási irodán keresztül történő foglalás esetén az utazás visszaigazolását/számlát oda küldik meg.  

Kiegészítésként a 3. ponthoz: Az utazási irodák az ETI GmbH írásbeli megerősítése nélkül nem jogosultak olyan módosítások vagy ígéretek megtételére, amelyek az 

utazási feltételektől vagy a prospektus szolgáltatás-leírásaitól eltérnek. A foglaló utazási iroda csak akkor fogadhat el a katalógus tartalmán túlmenő különleges 

kívánságokat, ha ezeket kifejezetten kötelezettség nélküliként jelölik meg, és függővé teszik az ETI visszaigazolásától. 

5.1. pont második bekezdése helyett: Árcsökkentés vagy a szerződés felbontása csak akkor kérhető, ha a szervező megfelelő határidőn belül nem nyújt hiánytalan 

szolgáltatást, vagy nem javítja ki a hiányos szolgáltatást. 

5.4. pont helyett: Az ETI szerződéses légi fuvarozóként az idevágó nemzetközi egyezmények, különösen a Montreali Egyezmény szerint felel, az ott előirányzott 

felelősségkorlátozásoknak megfelelően. Egyebekben az ETI felelőssége eltérő szabályozás hiányában a mindenkori szolgáltatókra érvényes jogszabályi 

rendelkezéseknek megfelelően alakul. 

8.2. pont helyett: Egyes utazási szolgáltatások azon módosításai vagy az utazási szerződés megállapodás szerinti tartalmától való azon eltérései, amelyek szerződéskötés 

után válnak szükségessé, és amelyeket az ETI nem rosszhiszeműen kezdeményezett, elvárható keretek között megengedettek, amennyiben nem jelentősek, és nem 

befolyásolják hátrányosan a lefoglalt út általános jellegét; az ETI különösen fenntartja azt a jogot, hogy az előzőekben körülírt kereten belül eltérjen a katalógusban 

megnevezett útvonaltervtől anélkül, hogy az ügyfél ebből igényt vezethessen le; ez különösen a nílusi hajóutak útvonala, valamint az előttük és/vagy utánuk lefoglalt 

további szolgáltatások tekintetében érvényes. A nílusi hajóutak esetében az ETI jogosult a katalógusban leírt hajók helyett más, legalább egyenértékű hajókat alkalmazni, 

kivéve, ha az utazás visszaigazolásában kifejezetten egy konkrét hajót garantált. 

A repülési idők, a repülőút és a légitársaság módosításai bármikor, rövid időn belül és a légiutas előzetes tájékoztatása nélkül is végrehajthatók, amennyiben azok 

számára elfogadhatók. A közvetlen vagy nonstop repülőjáratok átszállásos összeköttetésekké változtathatók. A fenti bekezéseken túlmenő módosításokra az 5. és 7.1. 

pont szabályozásai vonatkoznak. 

Kiegészítésként a 10. ponthoz: Az utazási szerződés egyes rendelkezéseinek hatálytalanságából nem következik a teljes utazási szerződés hatálytalansága, ugyancsak 

jelen feltételek egyes rendelkezéseinek hatálytalansága sem vonja maga után jelen feltételek összességének a hatálytalanságát. Az 1992. évi Általános utazási feltételek 

kiegészítéseként érvényes: 

Fizetés: 

Fizetés közvetlenül az ETI GmbH-nak: Az utazás visszaigazolásának/a számlának kézhezvételétől számított egy héten belül az utazás teljes árának 10%-a fizetendő. A 

biztosítások díjai az első részlettel esedékesek. A hátralék fizetését az utazási dokumentumok kiszolgáltatása ellenében, legkorábban két héttel az utazás megkezdése 

előtt kell teljesíteni. Az utazási dokumentumokat az Express Travel International GmbH-nál történő közvetlen foglalás esetén a fizetés beérkezése után küldik meg. 

Fizetés az utazásközvetítőnek: Közvetítőn keresztül történő foglalás esetén az utazás árát (a befizetett részlet levonásával) az utazási dokumentumok utazási irodából 

történő elhozatala alkalmával, legkorábban két héttel az utazás megkezdése előtt kell megfizetni. Ha az utazásra való jelentkezést nem erősítik meg, vagy alternatív 

ajánlatunkat nem fogadják el, az esetleg már teljesített befizetést rövid időn belül visszatérítjük. Fizetés az utazás megkezdése előtt két hétnél rövidebb időn belül történő 

foglalás esetén: az utazás megkezdése előtt két hétnél rövidebb időn belül történő foglalás esetén az utazás teljes ára azonnal esedékes. Az utazás visszaigazolását 

haladéktalanul megküldik a jelentkezőnek, az utazási dokumentumok a fizetés igazolása után kerülnek megküldésre, letétbe helyezésre vagy kiszolgáltatásra. 

Fizetési késedelem: Ha az esedékes előleget vagy hátralékot figyelmeztetés ellenére öt napon belül nem fizetik meg, a szerződéstől elállhatunk, és átalány-kártérítésként 

az utas elállásának esetére kikötött sztornózási díjakat számíthatjuk fel. 

Átfoglalás: Ha az utazás azon időpontra történő lefoglalása után, amely időpont az utazási hirdetmény időbeli hatályán belül van, az ügyfél kívánságára az utazás 

időpontjára, az utazás céljára, a helyre, az utazás megkezdésére, a szállásra, az ellátás módjára vagy a szállítás módjára vonatkozóan módosításokat (átfoglalásokat) 

végeznek, az ETI az utazás megkezdése előtti legfeljebb 30. napig 51 euró/résztvevő díjat szed be. Az ezen időpont utáni átfoglalások esetén az ETI az elállásokra 

vonatkozó szabályozásnak megfelelően költségtérítést kérhet. 

Útlevél-, vízum- és egészségügyi előírások: Amennyire lehetséges, az ETI az utazás megkezdése előtt tájékoztatja az ügyfelet az utazási hirdetményben közölt általános 

előírások fontos változásairól. Az ETI köteles az utast tájékoztatni az útlevél- és vízumelőírásokról, amennyiben ezek ismertek, vagy a kereskedelemben szükséges 

gondosság alkalmazása esetén ismerteknek kellene lenniük. Azoknak az utasoknak, akik nem osztrák állampolgárok, illetékes konzulátusukon kell érdeklődniük. 

Ugyancsak a szokásos gondosság keretén belül ad az ETI ajánlásokat az egészségügyi előírásokhoz; ez azonban nem pótolja az utas azért viselt önálló felelősségét, 

hogy választása szerinti orvostól üdülése megkezdése előtt időben érdeklődjön az esetleg szükséges vagy ajánlott megelőző orvosi ellátás tekintetében, és önállóan 

hozzon intézkedéseket. Az ETI azt ajánlja, hogy az utazás megkezdése előtt a külügyminisztériumon keresztül szerezzenek be információkat. Ha az utas neki felróható 

okból nem tartja be egyes országok beutazási előírásait, vagy nem adnak időben vízumot, és ezért az utas az utazásban akadályoztatva van, az ETI megfelelő díjakkal 

terhelheti meg az utast. 

Biztosítás: 

Az ár nem tartalmaz az utazás lemondása esetén felmerülő költségeket fedező biztosítást. Ajánlatos ilyet kötni. Ezen túlmenően javasolt biztosítási csomag megkötése 

különösen a baleset vagy betegség esetén felmerülő visszaszállítási költségek fedezésére. 

Csődvédelem: 

Az ETI 2005/0024. sz. alatt szerepel az osztrák Szövetségi Gazdasági és Munkaügyi Minisztérium utazásszervező-nyilvántartásában, és a Zürich Versicherungs-

Aktiengellschaftvállalatnál rendelkezik csődbiztosítással. Fizetésképtelenség esetén minden igényt 8 héten belül közvetlenül az illetékes call us Assistance International 

GmBH, Waschhausgasse 2., 1020, Bécs, Ausztria címen kell bejelenteni, csődgondnoknál a +43 1 31670 70891 telefaxszámon vagy a ETI@ca ll-us.com e-mail címen 

kell bejelenteni. 

Cím: Express Travel International GmbH, Karlsplatz 3, 1010 Wien, tel.: +43 1 – 512 42 16, fax: +43 1 – 512 42 17 e-mail: info@eti.at, www.eti.at 

 

Magyarországi képviselet: 

Express Travel International Kft., 1051 Budapest, Vörösmarty tér 2.  

Bővebb információ: www.eti-utazas.hu        

E-Mail: info@eti-utazas.hu 

 

Állapot: 2014. február 14. A katalógusban a módosítások és a nyomdai hibák jogát fenntartjuk! 

Az utas választása szerint az Euro-ban meghatározott díjakat forintban is kiegyenlítheti.Amennyiben az utas az Euro-ban meghatározott összeg forintban 

történő kiegyenlítését választja, a számlavezető bankunknál, a fizetés napján érvényes napi aktuális valuta eladási árfolyamon kerül átszámításra az Euro-s 

összeg. 


