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1. A Challenge Hungary Utaaásilmda lfi, {sz*hdp: 1132 Budrys|
ViseEadi u, 48., td: 6t34].3fi0, a bvábti*ban: ída) a á|tda

szwezeü kj{h§i u{aád áldbos szelzdási ldláddt a dábíak
uainlá|IEi|amq.

fu aiábbi ldbl*i a ulaási szeaódrh réaét kpezrk. fu ulaaási

szen&ese a ilda aid kiidoü programfilzehar es ryá talakctalok

bat, afidenkeasi l4on, ildre aldentlczs üsaigadásáüa, va|aminl

rcsaddi dmánydöa rem vááfozdl káúu lxhbtúal a Pk,

415.4í6, §,.ai| a2till9ffi|X]l, 23,) |(finá]Fgddd, vdan,nl a uiaasj

szeniládtól vdó El2fr8,(í|, 28,) l(umayend*t {tw&biakban
R,) renddkezesat kd| afralrnani,

2,fu iruda utaúsisolgáfu 6saiPlenkusi lap kitilteséVd és anrui
a i',oda róslére pctd, vagy snmÉlyes úbn tortÉnó megküldé.

sével renddhd&i mq,A: ii,da áh| indilotmopolos hutnalplak
q*leBt. a íegtvwók á]H kdtdi,darürezdsi'apdala rxzfuevók állal

kplöl csopotvezdó gq'b mue m 1uüa!a d a irdank, Alelenüemi
|apnak taíalmaatia,kdl a mqnrrddó a utas, valamint ianennlbar
sa]kse6s) ütÁryo kqildry ne{et íakcime| rgaofuay samá
e§ lddmszánát a mryar#l utahí szolgálaIás pogramfllzeben

alkdmaoü mry*lese| a telesim ldmfi!á| a píoran dapaíal

a nideúqi ubái lCtádd(ba bgldlak neEvnaásad és eíoga
dÉsádteünl|afiozao(aulas{bruaryckryüdqe)dáirása| valamint

ryai 1,1a\ xdÉn a kih mryaddte§z§zdgdlatasokit A jdfiüeza§

díogdásálnz a rmaeid dídeg rnedu€tse szük§eggl fu ddeg

mEízebsd a rdna\ - avarrelymen, k*zperzbarlo1áóoefzeles

ktvétdad-i3add kd aadd vagy a áfuuíásmáso|alávaj,,Az r,laása
lö{tenör,bnr€Á rr}ivarlala$a vddás ad&gb€fu eles€{kóv€to€n

a iroda a uh rxzre pta' trlor üsszdgazoláS kuld, mellpl |éte!h

a utas es a ula&j irda í6zil a R. vairü szea&r*, Amennyba

a üsza'gazdás bidma a}darürer*i |ap lartdmátd dtq c aulas u
eJiaest 10 nap bdJ nem lJbgadja, a vezdma üsaigadáSa
íoglalt larldonmal }h lde.

Cmpbs la lmapl* eela a rsszlet€§ us7trsl fdteldd€l -
ideefue a resaÉld dPl c a §x fudoüó dia - a mopotvezelwa,

minl a ulas* me§rdalmadjávd kríóü kjh szgzd& lalalrnaza,

Ha a utazáE itda a parüreni hdfiiány vagr más ok miaü cvk
íeltádma íogdiad, auha§szezft*md< d,rkuválk haláyosa ha

a irda a umtjdaIütaá*ld fetélel ndhlli díogadaád slesíü, &en
éleitasi3 a ulas jdeúraesel b',mtü vissüvmhaljq ds az ulabi
irda a bdtzdell ddry| lrsszdzeü,

Handik vendy* jaárt &bró rrqrardÖle$ eseth az irda nem

kdd* üzsgalni ad, hogy a mryrdeló a uiasljryzenien kryvrselie

Eohl a eplinr aorrban a tlti$ lstr,tó kötelezebégd( iz ulazás

mqke:ósag a vdgdial,ás negedebpt lertrelft ,

Amerrrryihn egy rrüs, vag harmadik sremély tribb slemély rÉsue A lé9itársaságok vigorúbb slenrfiási fultételei sIerint a már liáIliloü

rcndeli meg a szo§álbtisotd - a íenüeknek eilent nem p6n6,6 npÜl§egy vhslaválíására Ós modosífására nincs lehetósÓg, Így a
. aiáíÉúval lti§iáBai é*agy megbiróp nevéhn is nyilakoü, ebból vármazó köIbégek a mgedményelfr, illehe a engdmg

1ptveuenridk nyestteóeliil

3. fu ukmi roda lóbh a §zazfrshn mqhalircotl utaásh|
a ü eryes áhttrv-n lab ialoirdásbl e az ezd öweftlEgó

m?szobáni[*bd i§zaí6 á{ra*, rdegarvezel§ vrakoáq ku|fu-

rá]is prryaT) áló vdgdalást P hráúi*Mn: ulaas) h|aitai, a uias

phtg kóHas a észvdd did rrre$udní, Az fuda iizalo|ag a utaa
ven&mbr lo$ali vdgátlladd köle]es lidmitai, programfilzebar

ta|álható lekmnak me$ddoerr A gryamíuzdhr (t}belrivd mq1eldll,

ptogan*ldtíiativ jdlegi*, aldd a i,da kurdag kühr nugrvrdelas

a9etfi bElO§iOa íletve a* a lrtyaher rcnddhelmk rnE / váeloek

;gff}fo Ar rrtaze [dalamt a e$ys íászszdgá|ralád rlqhaláD
zö4 min6É{É, a {4sité5 {nqal, * a ,szleldi dí o§szegel az ida
állal kozéle{ laldo.,tdó {pogan[ud) tarta}naza, mety a jdm ídtáldek

mdleü 6z ubái §s?td6 ÁszÉtkryl, A t4d$zatoba iogialt*td

vdo eltáe }4á a rda ki@:eüen íanla,{a azd, hogJ a közetdt

dalokba, üán a siendabn ffigFlítvdgáhüsial bdo€ü€zo
vátoúdtd a ulalid ida a ulad ira$n tapiodalla,

Amenrryiben a uerródb bljaítóse során al uhsok íuyaroúsa

Bpül6geppgl tóítrni[ úgy e uolgáltltiva, a annak lrlpsítése

iiópot{ában a lé$ fuvaolásra iányadó subályok b sanődesi

h|tlblet u ininyadók. |pn esete a imda a nenebend, az indulási

és éÁeiesi kióponbi! a ütvmal valamirrt a megPlölt legfinaság
vátodatásámk a iogái ílnnbílja, Á repülrfutakia| irpsolatban
a uils bdomásul v*d, ltogy a légitánaságoi ubrási íeltéblei

a utrzási ittdávd köbü ulaási slenódés íeltrtrleinek résúvé

válna[ annak mirrden biintrtóben, Amenn$bn jránüorls, járatnó.

dositás tödÉnil! mhden e}Ád endó további kölbeg a utlst tertreli

íolö.rtsm,íapdmpd#, irp kdwzó aru rryffi *dfon).

4, A tÉstvéte|i üj a ubds meghirdebü prognmjában szenpló

sol3álhtásol áú| illetve u uta/si koda snruetsi kólbégót És

az AFA{ íoglalia magáb.n. A r*rvébli dr| a bLtosí,tások diját és

a egyób ítjakat (ldünata rrylbtat illetake| a íalo|tativ p,ogramok

díát bdflokq hgY idq g&r-síand dját ub,) mm bü|.
mazal t.lEll TERlrlES4ItS §ZEIi4EIY (liElrl I|1ACAIiSZEI,I|ELY}

|lilEGREtlOEtó ESEíÉll M nOOA'pnoem|l.lilznÉatil
I14EGJELÖIT TEUES nÉszlÉrcu ofuÁl LLEM A MEc
ÁLurcDOIí RÉsz!ÉTEU DIJAT TOvABgl 27,/, Án nRtltu

{te[es rÉsnétlli dfl a modocitoü é§ jelcnleg haáyo§ Aía löívény

értelmóben| fu lda fefifuja a ulamk figplme{ hry a reszvdd] diba
bcne tl€m íq|&l dileldat a dudes tájdrodalaban küö,ltdrhez

kEstvallchahdl

{uíaid, viam) mraü nem whel ráEl a utaágn a aíiábbi mátékú

kdtsE*et kel| megf atrie,

4 Csoportos tanulmányutai esetén:

Lanmdás:

- a utaást megdozó 60.{6 napig klósakban: í0% bánatpenl

futrndó a te{es résnételi diiatfigyelembe veve

- A lulíddi painerek slprubb |unordasi feltele|einek mEíddoar,
aín$nyüm al utas lgnmdásivadddla induiáslnrgdózen fi-0
nap id&a&mban jakrübq itlefie &zetem narrPlenf be, hogy nen

vesz rászt a ulaárn, úry baal;ázkd a tefts rÉsnÉteli dii i00%"i( 
'

kötels megfizetni (ha le|yeterrás, afdteue|alekmeglddö, a maéleir
dijat kryym|ib vemr!! nen vev rásd a ulazásorr},

b, ÁbHban (egyéni utiknál ós csak súl|ásío$alásoknál):
-6036 na;ig illetve 46 napig szaill§lp! Wíryblt{dáe iranyuó utaási

sza?désaglát:

te|x rmzveteli dl: 107tá
-35illeldeg45.2lne'g: Flsísa/elelidl:507cal
-2S15 napg: tetlm rásade|i dl}607ea
-148 napig: le|as resaeleí di| 807oá
. 7 -0 naplg, íldve ha a u{as nem vev íá9l a ü,laá§On, es ryáldirr
nem penü b kásban u ir,Énp várrd*átirdulas elót lefes reszr,etdi

di: lfi7rát

Az lda a *dékes bnapmz kdveteieetjrys;|ta ma megízdfr
Ésaádi diPa bsam'rtani

fu u{aási veaftm lenyEg§ ldtele|e]nd( a utaa§ kedeletól §ámílolt

60 napon belüíi ús iá]t l kért modosílásán (pl. úü él, idqcnt) csak a
uhzási szenódéstól a íenü bánatpéu megfietése mel]eü tdítfió dá.
|ás esújmqcndelm esebrr van md,fu rrlaá§ vezal* 60 napon túl

kéÉmó&si{ása esetén a koda3,000.,Ftrlómodosíüsidíjatuanítíd,

,Az ukásiszs7fo* mm lÉni€gsíellete]ein* mfumíüsám a utazasl

m4dozó {0 napn bdú| míg a löbbletvdgá|tdaok (*ultativ progía.

mok) mErcrrdelé*le a ulaást megdózó í héiat Mül va,n lddoseg,

A ÉgiÉrsaságok stigorubb srenfrási fultitelei sleríntl máríiállitoü

ttpülójegy vissaváltiisán nins leheüis{, mósositása liárólag

a lqitánaágok fellóte|ei srríint hhebégrs, é§ 12 ezeiből sámaú
kölbegek bljs módékehn a rrbstbrtre|ik!

c, Utás elálliátának különös e§elei
.Ha airoda a g*zde lénpp* íe|tebléta velzfix mEkdtme ulan

njta kivi]| ál|ó okiolj,dalósa mftosilja (fulorrrisar 87,ol mqhaldó

dirndm asetat} eíról az uta§ haladákldalul laj*ozlaija, Ebhn a
eseba az utas haladrirtalarul, de lesesobb a eí*its kezhedételéid

vámíloü 3 napn fulülitásban kdtdc nl|aürozni:elálla uezfrmld, íl*
lóleg eJíogdla a modosfrásl Amarryr'kl a u{as haiaiidar nem rryilat

kck úgy aa mdositas {ufumasr|velelend eseliogadáúndt mh&ül.

E|á|as *ehn a uias a ere&tít] a!o,16, vary tnagmbb éítékú

hdyeü*iló vdgálatava iafial igalyt Alesnyabb sl€kü l€lyeüe§itó

volgátalas metm a dlkülonbtjzeleta ida az L,t6lral mqériü, l]a

a h$elcíló szolgállalas npllására a irda nem k{rs, vagy azt az uta§

nem Íogaqa el, a bfizeleü öszeg te|jm e$véhn a hfzetédr ola

elteltnrykaaánpsan jáó kamatokkal együilviwair, továbbá a utas

aíelmenjll káai is köveMeü,

.|.la aúü cél, vagya alüozveretóúfumal olyan teületelerjnt, amdy- a
dazá§ veadm rEkötírlkweloen. a külpoliükrertleblfu miniv.

ter által vezdelt kjzpnt áiamigagalas vav hmlaplál a,utaáva
nem javarlf utazasi cebszápkat es iórsepket megidtíó ídwdásba

ídvéte|p keü| a irda köie|es- alamolyób abkú ldydtesiló szd"

gáiatas xeia a d|különbozel negtáíbsad - a uianak amm, vagy

magavbb atékü lrelyelasibvdgállalxt ryujtani, ftba al esehír az

ulas halad*taianul, &i4kes&b u giasiteskehelrctdeü számitoü3

napon belül íráúa köteh nyilailozni dáí a szead*ü llletdeg dío
gdP a helyeíesító uolgáhta( Ammnyrbal az uk haüJidös} nenl

nyi|afiozft, a a hdyetlasitó szdgaltalas díOgads&rák minssül Eálás

atelén a iida a te{a befrzetett diiat üszafiz,"t.

Ammnyiben a utas nrddkelk úüsnondá{ iizlü§itasal, úg u uia Amennyiben a irda a uenftxl ryátalán nem b|*iü, r,ly az utas

á megdózó $ napn bdü|i dáIás geién a bizbító láíi meg kivaságavai(vagyadíjatkölelsvl:sszafizetrl,vagyaulazástrnás
(aídtéb|ekn*mEíe]e|óinddrdleset*kr]abandprlamárbelizelell alkdamd ld}xiteri,

$szegd figydgnbe várq annak muimum 80%1,9;^rjgg?,rl:LT 
csopoíto§ bnulmányut k o§eten a diákoh Kséntét es hlügyeletet

dá|a i6pot§ád a ulm a vhum m a slornóizbsitás dlaOnaonr ii",iffi*rii'iáiiü,ii,,ruan r*d ellátri a pogram egész
visrdtzetrlsánem koretdhe[, 

idótartama ahí.

utazási feltételek
fu uiazmiirda általm4ál4itoü elólegd aPhl,\ezesioí, a ó§íletefi

di íannado oszept pdig legka§Obb a ulaás mqiEdse e|óil 30

nappd kdl Mueül {kvebl a aqoias laulnalyuta\at) külm íelszdiás

ndfil. Afzelrdó eldeg nrrl*e a ukási szezdÉs dle! ígrde|kezse

hiány&an a maéte|i díj 40 
o/ca, 

A beíndm ren{áól lörténó dlaásicgát

- a külfddj kózrcmt/<fiovd ttilrjü szerzfim renft|keard figydqnbe

vetdevd -a ida kiíquetlar hrrrrla.,la, A prqramíjzebgr nre{FOt

rcsaádi dí a oü meg,elü (F) belúvd 1drit íaiajkliv p,OglamŰ's

a bizlosilis d{nak kvelelevel a pograníijzeh$ mege|ölt vdgáltatáok

e§zvddi diiát laltahazza.

A rasareH di1 a ulas á|td kat vá{toztatauk, i||dw újmnar pgrerdelt

rAszszolgá|latád< kóletkeddm _ id&óám is,váiozhal! A résaádi

di oszegae wnallozóan a vxzft* megköteset klveimn reldamáoid

{pl,: kdvezrrnyx akcó midt d&dzba{ ináhzas) a irda nem íogd

ei. |rdánk a indulás megkeiiar dft a kr*óbb 1den&ezok rxzáe
ú/elpiilikai e&kbd a r*areIdi di cxjkie,ntesmd jogá (pL kdva-
meny* dloo) íanlrla fu utaás m$udr$tmendózó 30 napl
bdü|i rego"dels arlm jdente;ssd egytd{üeg a le|ps rsareieli

di,almq kellfzetí

Cmpoios tanu|mányutdt e*lal a el&gd és a r*néldi diial a
utazad szenilésrcnddrarfuiszainlkdlmEfnhiazl, tngy a leljm

nsaétdi dijal a utaas m4kezdeset meplozó 40 n4pd leljxilmi kdl,

A ízetfu mdla: mdi, ái,,lalás, vaqy keszpenz, A r*aébli oij (i||etve

annak banne! txze) óban a meba minostJ tdlesitehak, ammnyiMt

ata irda bmlcá|ajánpváíiak, il|etóleg aá a phdarába kevpgrr

bm befizeük.Aresadeli d{vagymnak bamely reszieieme$aet*arek

k*ddme eselm a irda jqa*il a ulazási szaz&ásld dáíni, a utr
pdig a 9/a ponha megailapilolt bánapénzt a irda rÉszáe mqfizehi,

5.A súilila§ ktjJtsepk, a ulaád sza?dsbn vállall rmzszdgátatamk

kd k4adabs aó, i|leIekríseryéb köte|ezólethd, v4ya deva íoill
áilolam megvátoáa miaü a itda lqkesób a utaas mqkezdee

elöü20nappa| autaasi vea&shnkiktltóüare.wéblidiatavábas

aranyábanídemdheli, HaaÉsaélddíjefidme a87"dmqhddjq a
ulas hddddalanul, de legkaso'bb a end kapt ettx'ti*ld szalitoll 3

n4ot beülelá||hata szeadáslól, Ebben a mebo a bdtzdellöszE

|djes egeszeben a bfzelesd da dtelt napdra aánymanjaó kamal*-

kdegyuttüsa]ár

6,fu utasiogo*|t u ulazasi szenfr *M |ekótót ukisban való résa6

te|pgálhamadik uemé;,! téváe mgdményuni, a fda haladeklalan

iaj,ékcztalawd, r* a kda engdményu*bd adó ióbbbkol&tpin*

egtdqú rrgfzeh*vel. Áz mgdm&tyezesl mrylózoen kehüczeü

szgzd*e kotdeeksked es a engdmenyaesbd gdó igadl
bbbI€{dlseg*sl a argdményezó es a mgdményes egydar

le6atíeld,

i,,Az ltas köielas a sajksale§ úüevelel risvizumol beszerezni, a utaáya

vmaiozó mi,ldenkui Pgszabdyo&al, elói,asolot (pl.: útelel, vannevlza

togszóa}yok {sz§e$]gl döinsok) fulütani, Erd< dnulaíizla§áH

illetve mepzegmeM adó bbb|elkö|lsg*, valaminl a rllazasj idaú
}elenkaódsvm kár a uta$ lal^eli

8,fu iroda le$esúb a uiazasmEkudee elóü fr nappal bü káSe[

n!|aiozailal a beízde{ díj as járuÉj,ci vsva, i{efue megfrzetgeve| eliill

hat a utaúsi§ze?frsld.

Amennyten a ida m a utas érdeilü*a íelmetjlt dhl ál el

a vmfrástól, úry a utas a ee&tívd azmos vagy nugasób ert*ü

hdyeüesító udgdtalasa tafiat ipnyt A]amonyaib aiekú hdyetesíló

szolg&hm aseten a dijkülmbüeleta irda a uiamai n,egtétií. Ha

ahe|yeüxiiószdgalblasnpirtasáa atirdarrsn krye§, varyazta;ulas

nem fogadjad, a hfzeleütbu4lell*egeszebn a bfizet*ekótadlelt

napdra aalymm jaó kamatoi.kd egütt lisalá:

Amennyben a irda ela,lasáa a lrda iJlal ngn kíOtytdható el
g§szau€n d ngn haíihatódyan külsó korulmeny mia[ksül sfr, anüd
a szrzdáskötes i,dej,h nem láldl m mzetu dvjthahag melleli nem b

láhatoüelóre (vismalr)vagy aedkeru| sq merl aielenütez& léMana

ameg\irdeteül4dammyúbrg§dv€vszánotnmsid, aulasaelá.
lás kcve{kezbbn ldmerultkaá a irdaai vemba nem avatyesitnli

Cmpo'ios megrendelas eselén a teívezelt Iegki§€bb, ulaslétszám í0, fu rrda . a utas niegbíáa dagan . a rmaádi dí1ol íelül megköt
a megmddmbol közdt uta|é§an Amanlbn a revVr,yflt yliru a uta$izbsílástx a ü1rirnorrlas (iírmd nnrosirasr tóumi iueóag
nan en" d a b$i$b ulasláválttot, úgy a ida a utatelálláúd a 1 qgg ;15t||ince (Europe) Limitei 1;a$larorsúgi fióHrlepe bizto
ulaaástm@ózó20naptgétlesitenlkoldes. síiisaitajánla és iöti rriaiairészére.Üúüemondásibidoi'ltás dla

fu irda dálása eelen a uias nan krjvelelid a igy íelhagrá|ásáa srryepü csopt{os utaús *etón {minimum l0 íó{ril)a Éstvárli

narrkaütvízumddiál lekntelte|ana,1.0gyezeírivaryesrgükdqe dijlS%a,egyénikötóseseEnS/.a.fuúk,nmdaihzlmilrigayh

a|aü b&rrikor íe{hezná|hatok váeló d,:

fitltás,rn,llet-kásba;(4oúnúemiitr,Úriiutul,iffi;; fllT:Li|]d,*.t]i9,"bj*|n, kátokéttudaskóneüeníelelósséggelladozjk,Akárokoáyól

szmotyesenfunyiiaúöüúilariioirllrrr,,,i'lreárá,irlüi 
-haautas|aiasöanhlti,ástottátk ahelyszinenjegyz&önyvetkellíelvenni,

a utaás mSadéÉ,ek n4p Nem kóldes a utas a kdlsógeket tÉsável eg$dejűIeg kell megfiletrri. A Bizlsitoval vembet áleny+ ,o ,,_

tnqkedese dóü m napfl h|ül ddl (Immd), ihtve hatosági dl,,tasíla§ á]ia|áno sabáiyai a irányaók fenntarljuk!

t
, -@nnr].LÉn,c,É -

Y A DIÁI(UTAZTATÓ

1l, Az irda a szez&Ésben vál|ali udgáltaüsok ldlesiteseri al&a is

ídd, ha a udgaltalártkörane,jdó {fiJva,Ozo, vá|lda) ú!án te[wiü,

kireve, ha a küremúkdö íddo§sept netnzetköl sz€üde§ kdlábzza,

Alqi íüvaozok, minlköranükddókíddós$$la?S5, aiVll, tovóny"

ni€I kjhirdetefi iVOí|iíBdi Eg/eztnhy koiátoza, Repü|ogrypd totenó

ukámhá a ü§Ea]lasildt bszáfládtra, a léd jiraiok toiesere

a lros,ij ksáskÉ, a úüpgyasz válíÉsáa a |égitánaság átal

okozoü kár meglÉríl#re vmakoló 26420ü El( rsrdelet, valamint a legi

vemelpúllilás uóalydrol vM 25/19S, {l|,12) l(ormányrar&leben

íogialtakisirányaók,

Ámennlben a irda nan a szezil*nek me$dderr tels[ köte]e§

a dlat aányoxn bszállilani, Áz iída nenr kótds a resaételi dlat

|e9álitani ha a ulm valamdy szdgáhlásl sq'il elhatarczásabd, vaEy

ed*}drÉben |elmerult dtd<bd narr vev r$nft .

,dnenrryben a irda a utazás mEkudasd kö,lelmn a vezciixhr
meghalaozoí vdgállalas je,|srl& rmzét nem hija idjg§ilenl úgy

kdtds ad<ai más me$ddó, hmon|ó étt*ú nvszolgálaá§sal trb|ni,

Amenryften a hdyeüesitó szolgálata§ a utas indokoJla nem íogdla

el, vagy mnai le|jesihsae a irda nem kE*, a irda kddx a ulasl

- anemlbn a utas ere Jgal,í lat - a utaá kinduíó l4se, Vagy

a duva$an tdá|hab mas visvaalczesi helyre válilani sajál kö|l

qe1 ilJefue a ipnybe veü ewdgátatasok rít*fod cso{iohtl

bdzetelt dijat vtrvafi zebri

12 fu utaási uenfrés hiMs, nem rnegíelelő trljesitése esetón n
utas a hjba felhdeúse után haladéktahnul kötlles a kiíogását a
ulaskíséróvel {iroda képviselr{Ével) vagy annak hiányában a hetyslíni

nolgáltaióval ír,ásban ködlni, A köim le".ddmébd gdó kaát a
utas lddus, i|letve a lizonyilas's ót lafiei, A Mogas hdyvini edgá.
taióvd k}lenó külee a ulaskíseró kötdeuehep, fu ir,da kepvselóp

az !,tas b€id$ls€tkóteles §es lqddm*en 1Epókúpfu b$alni,

a|,ogyan a klbgás hd/ vdgáialoval vdó kózhsad latyéi is, es

mn* qtk pfianyát a ulamak atdni. A fupókfup kizádag a
ulas panasándt a rogzit*ere szolgál, de ne,n jderü arnd &Ts6d,
ahgya nan lalaimaza a trda pamsaik@atm áilasíoglalasál

seT, fu tllasklgó köblgs a idál hdaddda]anü l{*odahi, továbba

a vükseges inlezkdaseket Mladéklalanul megienni. Ulasklsaó

hiányóan - arennlba a helyi gdgálaó a pena§zt nan dvüsdta . az

utas az irdál kótdm lájékoztahi,

fu utasnak - a helyslínen nem, vagy csak rÉsúen oruosolt .

kilogását az utaús tén/eges befeieruét követó 15 napon hlúl
jogvesís terfie melleü u itodához íúsban be kell ielentenie, (nem

fogadhato el a reilanáció ernail íomájában) fu ít{sbeli beP|en.

tés elmaadása eseth ar ubsnak a ircdával srcmbeni további

követelésnekhelye nilcs,fu itoda a kiíogás kérhuvételét követ&n

a panasdiiütsgálja, es álláspontjáról al utrst értlsíii,

í} Az utaásszsved n€m ield a utaasi venilm nemle|esflmád,

vay hibm b|j*ít*ebd €ídó káíOkg| anennyihn a nem-tdlesités

v4y hibás $esítes mm a ö se a köffinúkfuc{e mag,atartásáa n€ín

vaelheló üsa, igy külöóen ha a uezfrés ld]esitésáat mutallozó

hianyosság* a u,tas magalatásáa vad,lntmk vbsa, vagy a hiba

ola hanadk vemdy magata,,tására vueüretó üsza, aii a utaás

veafrmhn vállalt udgállalas le|j*iirisad ninci k4cmlaba1 vary

vismdqe§elá].

A ímli e.setekben - kvew há a nan -, vry hrbás ldiesitas a utas

magatarlasra wzeheló üsva - a i,,oda köte|es qitseget nyújtai

aulasnai,

1{. A: imda a utaási szen&ás mm teljesitéséből, vagy hibás

teljesüsébóI etedó károkéí való íelellí.tségét a téswételi dij óssze

gén* kébIersében ioilátozl.

í5,,{: ulas pgryasan* fi'zetérd, ídügp|elüd a ubzas soán a
utas gudoskdik Aubfuszm, qulón, sal|mhdyen haryot latgyakért

irdánk nem viillal íddot*pt

16,/nennflbal autasokvanaeléria 15lói, a ida amqgtrgzéte

uias\iráói biziosi| kíveve, ha a m4o,t taglai end irásban lernmdanak

15 íó datt csopatok eseten a ilda mak kúlón ighy axtal bíztasít

uta*isgót
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