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 MAHART Tours  

Utazási Feltételek 2015. 
 

 

1.) A MAHART PassNave Személyhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság utazási irodája, a MAHART Tours  székhelye: 1056 Budapest, Belgrád 

rakpart Nemzetközi Hajóállomás, Tel: +36 1 48 44 012, tours@maharttours.com, www.maharttours.com,  adószám: 10894332-2-41, 

cégjegyzékszám: 01-09-268781, IKIM bejegyzési szám: R0942/1994/1999 (továbbiakban MAHART Tours) által szervezett utazásokra a Ptk, 

az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet rendelkezései, valamint jelen feltételekben foglaltak az irányadóak, 

amennyiben az utazási szerződés a kérdésről nem rendelkezik. 

2.) Az utazás megrendelésével, illetve az Utazási szerződés mindkét fél részéről történt aláírásával létrejön az utas és a MAHART Tours 

között az utazási szerződés. Tengeri hajóutak lefoglalásakor a Mahart Tours a hajótársaságoktól opciós visszaigazolást kap, ennek tényét az 

utassal közli. Az utazási szerződés megkötésére a hajótársaság írásos visszaigazolását követően kerül sor. Az utasnak ekkor, az utazási 

szerződés megkötésekor kell előleget fizetnie a MAHART Tours részére. Amennyiben a hajótársaság az opciót nem erősíti meg írásos 

visszaigazolással, úgy az utazási szerződés megkötésére nem kerül sor.  

3.) A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árait, a MAHART Tours eljárási díját, illetőleg a szervezési 

költséget és az ÁFA összegét foglalja magában. A részvételi díj összegén felüli esetleges járulékos szolgáltatások díjait és a részvételi díj 

teljes összegét a MAHART Tours az utazási szerződésben tünteti fel.  
4.) Az utas az utazási szerződés megkötésekor köteles a teljes részvételi díj 40%-át előleg jogcímén befizetni és a részvételi díj fennmaradó 

összegét az indulás előtt legkésőbb 35 nappal kiegyenlíteni. Amennyiben a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb 

kötelezettséget ró a MAHART Tours-ra, úgy ettől a rendelkezéstől el lehet térni. A fizetési kötelezettségének esedékességéről az utas külön 

felhívást nem kap, amennyiben az utas a szerződéskor ismertetett befizetési feltételeket nem tartja be, akkor a befizetési határidő lejárta 

után a MAHART Tours a szerződést az utas által, az utast a 9. pont szerinti terhelő bánatpénz fizetési kötelezettséggel, felbontottnak tekinti. 

5.) Az utazás időtartamát, az egyes részszolgáltatások meghatározását, minőségét, a teljesítés módját, valamint a részvételi díj összegét a 

MAHART Tours által közzétett tájékoztató (a programfüzet), az utazási feltételek, valamint hajós körutak esetében az utazásszervező 

hajótársaság utazási- és üzletszabályzata és egyéb tájékoztató füzetei tartalmazzák. A program változtatásának – a vonatkozó rendeletekben 

szabályozott - jogát a MAHART Tours fenntartja, a közzétett adatokban történt változásokról – amennyiben azokról a MAHART Tours az 

utazás megkezdése előtt értesül - az utast az utazás megkezdése előtt tájékoztatja. 

6.) Az utak indulásának helyét és idejét az utazási szerződés, a helyi képviselő nevét (amennyiben van ilyen), ahol az utas az észrevételeit 

írásban megteheti, a tájékoztató tartalmazza, illetve azt a MAHART Tours az indulás előtt az utas tudomására hozza. Amennyiben a MAHART 

Tours más utazási irodák programját viszontértékesíti, ebben az esetben a programszervező iroda utazási feltételei érvényesek. Az esetleges 

észrevételek vagy panaszok, kárügyintézés a programszervező feladata. A csoport indulásához szükséges minimum létszámot a 

programtájékoztató vagy az Utazási Szerződés tartalmazzák. 

7.) A hajóutak útvonalai, indulási és érkezési időpontjai a katalógushoz képest módosulhatnak. Az út megkezdése előtt történt  változásokról – 

amennyiben azok a MAHART Tours tudomására jutnak - az utast a MAHART Tours tájékoztatja. Az útvonalban esetlegesen bekövetkezett 

változásokról az utasok legkésőbb a hajó fedélzetén kapnak tájékoztatást. 

8.) A MAHART Tours fenntartja a jogot a szállítási költségek (ideértve az üzemanyag költségeket), az utazási szerződésben vál lalt 

részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték) vagy 

deviza – a MAHART Tours közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti – forintárfolyamának változása miatt a 

részvételi díjnak az indulás napját legalább 20 nappal megelőző időpontban történő - költségemelkedéssel arányos – felemelésére. A díjemelés 

okát és mértékét a MAHART Tours az utassal haladéktalanul közli. Ha az utas a 8%-ot el nem érő részvételi díjemelés következtében áll el az 

utazási szerződéstől, akkor az utas 9. pont szerinti bánatpénz fizetésére köteles. Ha a részvételi díj emelkedésének mértéke a 8%-ot 

meghaladja, az utas írásban elállhat a szerződéstől, arról a MAHART Tours -t haladéktalanul köteles értesíteni. 

A Mahart Tours a meghirdetett árakat az MKB deviza eladási árfolyamán számított 1 EURO = 325 Ft árfolyamig tudja biztosítani. 

9.) Az utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat. Az írásbeli nyilatkozat azon a 

napon hatályosul, amikor a MAHART Tours-hoz írásban megérkezik. A lemondást minden esetben a hajó indulási dátuma előtt minimum 24 

órával, de mindenképpen  az MSC Cruise Line hajótársaság vagy annak ügynökének munkanapján, nyitvatartási idejében  írásban és 

telefonon (e-mailban vagy faxon) kell megtenni, az utazók és az útvonal adataival. A lemondás minden esetben „no show”-nak számít 24 órán 

belüli indulás esetén! 

Az MSC Hajótársaság a kikötői illetéket 20-49 nappal az indulás előttig 80%-os kötbér felszámítása mellett téríti vissza az utasnak, lásd „*”-

gal jelölt táblázatban! Meg nem jelenés esetén („no show”) és a lemondás elmulasztásával, valamint 20-0 nappal az indulás előttig 100%-os kötbér 

felszámításával az MSC hajótársaság a kikötői illetéket nem téríti vissza. 

Az utazás megkezdésének időpontja a programban/részvételi jegyen feltüntetett nap 0 órája.  

Ha az utas a saját érdekkörében felmerült okból áll el, köteles a MAHART Tours-nak a valamennyi részszolgáltatási díj százalékában kifejezett 

bánatpénzt fizetni az alábbiak szerint: az utazás megkezdését megelőző 
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M S C  C R U I S E S  

Csoportos utazás lemondási feltételei 

Az utazás minimum 30 fő teljes árat fizető utas jelentkezése esetén indul! 

90 nappal az indulás előtt  25 euró/fő 

89 – 69 nappal az indulás előtt 10% 

69 – 49 nappal az indulás előtt 40% 

49 – 20 nappal az indulás előtt 80%* 

20 – 0 nappal az indulás előtt 100% 

Lemondás nélkül a részvételi díj 100 %-át kell az utasnak lemondási költségként fizetnie. A lemondási 

költségek a forgalmi adót is magukban foglalják. 

Névmódosítás 7 nappal az indulás előttig 25-50EUR/fő 

Lemondás esetén a kalkulált útlemondási biztosítás díja nem jár vissza! 

10.,) Speciális lemondási feltételek vonatkoznak arra az esetre, ha egy kabinból 1,2,3 fő lemondja a már befizetett, befoglalt utat és egy utas 

marad a kabinban. A lemondó utasoknak ki kell fizetniük a hajótársaság által meghatározott kötbért, valamint annak az utasnak  aki egyedül 

utazik a kabinban ki kell fizetnie a hajótársaság által meghatározott egyágyas felárat, mely 180%. 

11.) A MAHART Tours jogosult az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal írásban tett nyilatkozattal az utazási szerződéstől  elállni. Ha a 

MAHART Tours nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el, az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra 

tarthat igényt, ha ennek nyújtására a MAHART Tours-nak lehetősége van. Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, a 

MAHART Tours a díjkülönbözetet az utasnak megtéríti. Amennyiben a MAHART Tours helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes vagy azt 

az utas nem fogadja el, az utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől írásban elállhat, ebben az esetben a MAHAR T Tours a 

befizetett részvételi díjat, valamint annak törvényes kamatait visszafizeti. Ha a MAHART Tours nem az utas érdekkörében felmerült okból áll 

el az utazási szerződéstől megtéríti továbbá az utasnak az elállás következtében felmerült kárát, kivéve ha az elállásra a MAHART Tours által 

nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt – ide nem értve valamely harmadik 

személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét – került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott (pl. sztrájk, háború, természeti 

csapás, időjárási anomáliák stb.) és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (a továbbiakban vis maior), továbbá ha a jelentkezők 

száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és a MAHART Tours erről az utast az  utazás megkezdése előtti 20. napig 

írásban tájékoztatta. 

Ha az MAHART Tours az indulás előtt az utast az utazási szerződés feltételeinek lényeges módosításáról értesíti (így többek között ha a 

részvételi díj emelkedésének mértéke a 8%-ot meghaladja), az utas a 10. pont szerinti jogokat érvényesítheti. 

A MAHART Tours nem köteles a részvételi díjat csökkenteni, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy az érdekkörében 

felmerült okokból nem vette igénybe. A helyszínen fizetett, de nem a MAHART Tours által közvetített szolgáltatásokért a MAHART Tours 

felelősséget nem vállal. 

12.) Az utazási szerződés lehetetlenülésére és teljesítésének megtagadására a Ptk. megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni. Ha  a 281/2008. 

(XI. 28.) Korm. rendelet eltérően nem rendelkezik, a szerződésszegésre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

13.) Ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely – az utazási szerződés megkötését követően – a Magyar Köztársaság 

Külügyminisztériumának honlapján kifejezetten az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba 

felvételre kerül, a MAHART Tours azonos, vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást nyújt. Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél 

alacsonyabb értékű, a MAHART Tours a díjkülönbözetet az utasnak megtéríti. Amennyiben a MAHART Tours helyettesítő szolgáltatás 

nyújtására nem képes vagy azt az utas nem fogadja el, az utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől írásban elál lhat, ebben az 

esetben a MAHART Tours a befizetett részvételi díjat visszafizeti. 

14.) Az utas a részvételi jegyet a teljes összeg befizetését követően kapja kézhez. Tengeri hajóutak esetében a hajótársaságtól  megkapott 

részvételi jegyeket az utazás hetében adja át a MAHART Tours az utasnak. Csoportos szervezett utak esetében a részvételi jegyek átadása 

legkésőbb a repülőtéren történik. Közvetített utak esetében a partner iroda által meghatározott módon és időpontban kerül a részvételi jegy 

áradásra. A részvételi jegy átvehető, előzetesen egyeztetett időpontban, a MAHART Tours irodájában, partner irodájában, vagy ajánlott 

küldeményként kerül postázásra az utas veszélyére. 

15.) A MAHART Tours csak az Európai Uniós tagállamainak állampolgárait köteles tájékoztatni a cél- és tranzit országok vám-, vízum-, deviza- 

és egészségügyi szabályairól és előírásairól. Más államok állampolgárainak az illetékes diplomáciai képviselet ad felvilágosítást.  Amennyiben az 

utas a vízumot egyénileg szerzi be, valamint az úttal kapcsolatosan bármit egyénileg szervez, azért és annak következményeiért a MAHART 

Tours nem vállal felelősséget. Országonkénti aktuális szükséges utiokmányok, útlevél-, vízum-, vám- és deviza rendelkezésekről a 

www.kulugyminiszterium.hu honlapján, aktuális országonkénti közegészségügyi – és védőoltási kötelezettségekről a www.oltokozpont.hu vagy a 

www.who.int honlapján talál bővebb információt, ezek betartásáért minden esetben az utas felel! Az utas köteles a közlekedési társaságok 

feltételeit figyelembe venni, és előírásaikat betartani (pl. megjelenés időpontja, program és útvonalváltozások), a külföldi utazással kapcsolatos 

hatósági előírásokban foglalt kötelességeinek eleget tenni, az előírt ki- és beutazási okmányokkal rendelkezni, az utazás előtt az indulás helyén 

a megadott időpontban megjelenni, valamint a MAHART Tours vagy helyi képviselője által közölt, esetleges egyéb előírásoknak e leget tenni. 

Amennyiben az utas ezeknek a kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy ennek minden következményét az utas viseli (az utazás meghiúsulása, 

kártérítés, stb.).  

16.) Ha a program eltérően nem rendelkezik, a MAHART Tours kizárólag akkor biztosít a célország nyelvét vagy a célországban általánosan 

használt világnyelvet beszélő idegenvezetésre jogosult utaskísérőt, ha az azonos időpontban, azonos útvonalon, azonos szolgáltatásokat igénybe 

vevők létszáma a 15 főt eléri. Nem biztosít a MAHART Tours utaskísérőt, ha arra a csoport tagjai nem tartanak igényt. 
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17.) Az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért a MAHART Tours felel. Külföldi utazásszervező utazásainak belföldi 

értékesítése esetén a teljesítésért az utassal szemben a MAHART Tours úgy felel, mintha maga szervezte volna az utazást. A MAHART Tours 

a közreműködője magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködő felelősségét jogszabályban kihirdetett 

nemzetközi egyezmény korlátozza. (ld. a légitársaság igénybevételére és felelősségére a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett Montreali 

Egyezményt, a visszautasított beszállás, a légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén a 261/2004 EK rendeletet, valamint a légi személyi 

szállítás szabályairól szóló 25/1999 (II. 12.) Korm. rendeletet, az 1986. évi 2. törvényerejű rendelet a Bernben az 1980. évi május hó 9. napján 

kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) kihirdetéséről). A szállodák felelősségére vonatkozó jogszabályok: Ptk. 1959. évi IV. 

törvény (462-470 §). 

18.) A MAHART Tours felel az utazási szerződés nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem, vagy hibás teljesítés sem az 

ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, különösen ha a szerződés teljesítésében mutatkozó 

hiányosságok az utas magatartására vezethetők vissza, vagy a hibák olyan harmadik személy magatartására vezethetők vissza, ak i az utazási 

szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, s a hibát a MAHART Tours kellő gondossággal sem láthatta előre, illetve 

azt nem volt képes elhárítani, vagy vis maior esete következett be.  

Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel.  

A MAHART Tours az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelősségét a részvételi díj 

összegének kétszeresében korlátozza. 

19.) Ha az utazás megkezdését követően a MAHART Tours a szerződésben meghatározott szolgáltatások jelentős részét teljesíteni nem tudja, 

köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű szolgáltatásokkal pótolni, ha erre a MAHART Tours-nak lehetősége van. Ha az ilyen szolgáltatások 

értéke a nem teljesített szolgáltatások értékét meghaladja, a költségkülönbözet az utasra nem hárítható át. Ha a MAHART Tours ilyen 

helyettesítő szolgáltatást nyújtani nem tud, vagy az utas azt indokoltan nem fogadja el, a MAHART Tours – amennyiben erre az utas igényt tart 

- köteles az utast az utazás kiinduló helyére, vagy az utas által elfogadható a célországban található más visszaérkezési helyre szállítani, ennek 

költségeit viselni, és az igénybe vett részszolgáltatások értékével csökkentett befizetett díjat visszafizetni.  

20.) Az utazási szerződés hiányos, nem megfelelő teljesítése esetén az utasnak a kifogását, a kifogásra okot adó esemény színhelyén jelentenie 

és jegyzőkönyveztetnie kell. A közlés késedelméből eredő kárért az utas felelős. Az utas köteles továbbá az utazás tényleges befejezését 

követően a jelentkezés helyszínén panaszát írásban benyújtania. A MAHART Tours, vagy helyi képviselője a hibásan, hiányosan teljesített 

szolgáltatást lehetőség szerint elsősorban egy közös megegyezéssel megállapított azonos, vagy magasabb értékű szolgáltatással  helyettesíti.  

21.) Az utas a poggyászának őrzéséről, felügyeletéről az utazás során maga köteles gondoskodni. Az utazási eszközön vagy a szállodában 

elveszett tárgyakért a MAHART Tours nem vállal felelősséget. 

22.) MSC CRUISE LINE hajótársaság a 15 éjszakánál rövidebb hajós utazásaira 1,8 %-os útlemondási biztosítás megkötése javasolt. A 15 

éjszakánál hosszabb utaknál 4% útlemondási biztosítást javasolt. Útlemondási biztosítás megkötése esetén a Biztosító a részvételi díjnak azt 

az önrésszel csökkentett összegét téríti meg forint fizetőeszközben, amely a Biztosítottat az útlemondás miatt megilleti, feltéve, hogy a 

Biztosított az útlemondási díjat az utazási irodánál a megrendeléskor kifizette és az utazás, az utas utazásra képtelensége miatt hiúsult meg. 

Az utazásképtelenség bizonyítása az utas feladata, és azt a Biztosító társaság közvetlenül bírálja el. A Biztosított által fizetendő önrész a 

kártérítési összeg 20 %-a, amely a kárrendezéskor a kártérítési összegből kerül levonásra. Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást a 

részvételi díjak nem tartalmaznak, annak megkötése javasolt. Kárigény felmerülésekor az utas közvetlenül jár el a biztosítótársasággal 

szemben.  

23.) Az utazással kapcsolatos minden vitás kérdésben a felek megegyezésre törekednek. Ennek hiányában a felek alávetik magukat a Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő állandó Választott bíróság kizárólagos illetékességének. A katalógusban esetlegesen előforduló 

sajtóhibákért felelősséget nem vállalunk. 

A hajótársaság fenntartja a jogot a kabincserére kategórián belül, vagy magasabb kategóriára. 

 

A részvételi díj tartalmazza: 

 Buszos utazást Budapest – Velence/Kiel/Genova – Budapest útvonalon 

 Magyar csoportkísérőt a teljes útvonalon 

 Elhelyezést a kiválasztott kabinkategóriában  

 Teljes ellátást korlátozott italfogyasztással reggelinél kávé/tea/tej, gyümölcslevek, víz a büfé éttermekben víz automatából 

 Sport/Fitness és szórakoztató létesítmények használatát 

A részvételi díj nem tartalmazza: 

 kikötői illetéket  

 fakultatív kirándulásokat  

 kötelező borravalót kb. 8,5 EUR/fő/éj (14-18 éves kor között 4 EUR/éj/fő, 14 éves kor alatt ingyenes)  

 minden alkoholtartalmú ital és bizonyos üdítőitalok és kávék fogyasztását 

 személyre szabott szolgáltatásokat  

 wellness részleg használatát  

 személyes kiadásokat  

 sztornóbiztosítás 1,8 %  

 BBP biztosítást 560,-Ft-tól /fő/nap 

 

MAHART Tours nyilvántartási száma: R00942/1994/1999 

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 

Vagyoni biztosíték a QBE Insurance (Europe) Limited magyarországi fióktelepénél VBB/2015/168 és VBB/2015/168B 

kötvényszám alatt megkötve. 

Vagyoni biztosíték érvényessége: 2015.12.31.  
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N Y I L A T K O Z AT 

 

Az ÁFA törvény: 206 § alapján az ügyfél köteles nyilatkozni hogy a Mahart PassNave Kft. által számlázott  utazásszervezési 

szolgáltatást (kérjük a megfelelőt megjelölni): 

__  Nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségben (azaz utasként) veszi igénybe. 

__  Adóalanyként saját nevében és javára, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) veszi igénybe 

__  Adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszi igénybe.  

 

 

Budapest, 2015. ………………………………. 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

   

Utas  Mahart Tours 

mailto:tours@maharttours.com


5/15 

Mahart Tours 

1056 Budapest, Belgrád rakpart Nemzetközi Hajóállomás 

Tel: +36 1 484 4012, Fax: +36 1 266 4223 E-mail: tours@maharttours.com 

R00942/1994/1999 

UTAZÁSI FELTÉTELEK KOMPMENETJEGYHEZ 

 

 

A MAHART Tours az írásban elküldött KOMPJEGY MEGRENDELÉS-t FIX foglalásnak tekinti, arra, a 

hajótársaság stornó feltételei érvényesek. A jegyet akkor foglaljuk be, amikor a teljes összeg beérkezik 

bankszámlánkra, vagy befizetésre kerül pénztárunkban. Az utas a kompjegyet a teljes összeg befizetését 

követően kapja kézhez. Ha az UTAS a rendelés felvételétől az utazás megkezdéséig az utazástól eláll (lemond) 

ill. azt módosítja, abban az esetben a komptársaság stornó feltételeinek megfelelően stornó-díjat ill. módosítási 

költséget köteles fizetni. Amennyiben a megrendelt és visszaigazolt út az UTAS részéről módosításra kerül és a 

komptársaság a módosítást helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, abban az esetben az UTAS -ra az eredeti 

rendelés stornó feltételei érvényesek. Elállni (lemondani) és módosítani csak az utazási irodában személyesen 

vagy írásban lehet. A MAHART-Tours nem köteles utólag a részvételi díjat visszafizetni, ha az UTAS a 

kompjegyet és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokat nem vette igénybe. Az utas köteles legkésőbb a check-in 

kezdetéig a check-in helyén megjelenni. Amennyiben az utas ezeknek a kötelezettségeknek nem tesz eleget, 

úgy az utazás az UTAS hibájából meghiúsultnak tekintendő. A komptársaságok késéséből eredő károkért a 

MAHART-Tours nem vállal felelősséget. Amennyiben az utas a kikötőben nem tudja felmutatni az irodában 

vagy az irodától kapott jegyet, új jegyet kell vásárolni a helyszínen érvényes feltételek mellett és árak 

megfizetésével. A lemondási- ill. módosítási feltételekben történő változásokért/hibákért a MAHART Tours 

nem vállal felelősséget. 

Irodánkban stornó biztosítás kötheztő a kompjegyekhez. Díja: a jegy árának 5%-a, önrész: 20% amely 

megváltható, ha az utas a menetjegy biztosítás vásárlásával egy időben, az utazás teljes időtartamára 

megvásárolja a BBP biztosítást is. 

 

LEMONDÁSI F E L T É T E L E K 

(EGYÉNI UTASOK ESETÉN) 

 

 

Lemondás esetén, a jegy árát figyelembe véve a kezelési költségen felül (12 €, esetenként 25 €/ megrendelés), a 

következő díjak kerülnek felszámolásra: 

ACCIONA: utazás előtt 30-10 napig 10%; 9-2 napig 20%; 2 napon belül 100 %. Módosítás: a régi és új jegy 

árkülönbözete fizetendő. Speciális/akciós árú jegy nem törölhető, nem módosítható! 

ANEK LINES: utazás előtt 29-7 napig 20%; 7 naptól 24 óráig 50%; utazás napján és nem átkelés esetén 100 %. 

Módosítás: 20 € / út. 

BLUE STAR: lemondás esetén 14-7 nap között 25 %, 7-1 nap között 50 %; 1 napon belül 100 %. 

COLOR LINE: utazás megkezdése előtt 4 hétig 10 €/fő; 30-15 napig 10%; 14-6 napig 25%; 5-1napig 50%; 24 

órán belül 100 % a kötbér. Módosítás: jegyenként eltérő költségű. Indulás elött 14 napon belül új foglalásnak 

minősül. Akciós árú jegy nem törölhető és nem módosítható! 

CORSICA/SARDINIA FERRIES: Speciális árú jegy nem módosítható és nem törölhető! Standard tarifás jegy 

nem törölhető, de módosíthatő (díja: € 30/út/módosítás + a kialakult árkülönbözet). Flex jegyek lemondása: 30 

nappal indulás előttig 10 %; 29-2 nappal indulás előttig 20 %; 48 órán belül 100 % a kötbér. Jackpot jegy nem 

törölhető és nem módosítható! Vivacorsica jegy: nem törölhető, amennyiben az utazás 30 napon belül történik.  

DFDS SEAWAYS: foglalástól-40 nappal indulás előtt 10 %, min. 30 €; 40-14 napig 50 %, min. 30 €; 14-2 

napig 75%, min. 30 €; 2 napon belül 100%. 40 nappal az indulás előttig a módosítás a jegy árának 10%-a, de 

min. 30 € + jegyárkülönbözet. 40 napon belül módosítani csak új foglalás elkészítésével lehet, ami az előző 

foglalás lemondási költségét vonja maga után! 

FINNLINES: indulás előtt 30. napig 20 €; 29-15 napig 25%; 14-2 napig 50 % ; 2 napon belül 100% a kötbér. 

Módosítási díj: 30 € /módosítás / út + jegyár különbözet. 

FJORDLINE: Economy jegy: törlés esetén 100 % kötbér. Módosítás esetén az árkülönbözet fizetendő, 

visszatérítés nincs, díja változó 10-80 € között. Flex jegy: utazás előtti 14-1 napon belüli lemondás esetén 50 %; 

1 napon belül 100 % a kötbér. Módosítás 24 órával indulás előttig ingyenes, csak az árkülönbözet fizetendő. 

Visszatérítés nincs. 
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GRANDI NAVI VELOCI: foglalástól-20 nappal az út előttig 20 %; 19-4 napig 25 %; 3-1 napig 50 %; az 

indulás napján 100% a kötbér. Módosítás díja 25 €/út/módosítás és a kialakult árkülönbözet. Visszatérítés 

nincs. Csak az időpont módosítható egyszer, max. 30 nappal lehet eltolni. Speciális árú jegy nem törölhető, nem 

módosítható. 

GRIMALDI: foglalástól- 30 nappal indulás előttig 10 %; 29-7 napig 30 %; 6-2 napig 50 %; 24 órán belül 100 

% kötbér + min. 30 € lemondási díj fizetendő (minden esetben). Speciális árú jegy nem törölhető! Módosítás: 

30 € /út + árkülönbözet, 2 nappal indulás előttig. 

IRISH FERRIES: foglalástól 42 nappal indulás előttig 25 %, min. 100 €; 41-21 nap között 50 %; 20 napon 

belül 100% a kötbér. Gyalogos foglalás esetén a kötbér 100 % a foglalás napjától. Módosítás esetén min. € 25 

és a kialakult árkülönbözet fizetendő. 

JADROLINIJA: foglalástól-22 nappal indulás előtt 10%; 21-8 nappal az indulás előtt 20%; 7 napon belül 30%; 

1 napon belül 100 % a kötbér. Fedélzeti jegy esetén a foglalástól 1 nappal indulás előttig 10% a kötbér. A 

check-in kezdete után 100 %. A fel nem használt jegyre a kiadó irodában lehet visszatérítést kérni abban az 

esetben, ha a kikötői iroda, írásban igazolja, hogy a jegy nem került felhasználásra. 

MINOAN LINES: foglalástól 30 nappal indulás előttig 10%; 29-7 nap 25%; 6-1napig 50%; 24 órán belül 100% 

kötbér.  

MOBY LINES: Korzika-Szardinia: utazás előtt 30 napig 10%; 29 naptól 2.nap 20%; 48 órán belül 50%; meg 

nem jelenés esetén 100%; Elba: utazás előtt 30 napig 10%; 29-10 napig 20%; 9 nappal indulás előttig 100%. 

Módosítási díj: 10 €/módosítás/út (legkésőbb 1 nappal indulás előtt). Speciális áru jegyeket nem lehet 

lemondani, csak módosítani: Korzika 10 €/út, Szardínia 25 €/út + a kialakult árkülönbözet is fizetendő! Elba és 

Korzika-Szardínia közötti szakasz nem módosítható/törölhető! Adókat és illetékeket a komptársaság nem téríti 

vissza.  

NORFOLK/DFDS: Dover-Dunkirk útvonal nem törölhető. Többi útvonal: 8-4 hét között 25 %; 4-2 hét között 

50 %; 2 héten belül 100 % a kötbér. Módosítás: min. 30 € + a jegyár különbözet 

P&O FERRIES: 8 héttel indulás előttig 15 %; 8-4 héttel indulás előttig 25 %; 4-2 héttel indulás előtt 50 %, 2 

héten belül 100 %. Ír tengeri járatoknál 100 % a kötbér. Módosítás esetén 25 € + a kialakult árkülönbözet 

fizetendő! 

SCANDLINES: „Economy” jegy: nem módosítható. Törlés: a foglalás után 24 órával és legkésôbb 15 nappal 

indulás elôttig 50%; 15 napon belül 100 % kötbér. Törlési díj: € 10. „Standard” jegy: Módosítás a kikötőben 4 

órával indulás előttig lehetséges. Díj: € 10/út + árkülönbözet. 5 nappal indulás előttig nincs kötbér, 5 napon 

belül lépcsőzetesen növekednek a kötbér összegek. Törlési díj: kötbér + € 10/út. „Plus” jegy: Módosítás és 

törlés a kikötőben 1 nappal a foglalt átkelési nap utánig lehetséges. Törlési/Módosítási díj: € 10 + árkülönbözet. 

SMYRIL: Foglalási díj: € 25. Foglalás pillanatától 31 nappal az indulás előttig € 90/fő; 30-15 nap között 25 % 

+ € 40/fő; 14-7 nap között 50 % + € 40/fő; 7 napon belül 100 % a kötbér lemondáskor. Módosítás: indulás előtti 

28 napig € 25/fő + árkülönbözet, utána új foglalásnak minősül. 

SNAV: A jegyek nem törölhetők! Módosítás: € 20/út + a kialakult árkülönbözet 

SNCM/CTN: Foglalási díj € 25. Törlési és módosítási feltételek jegyenként eltérőek. 

STENA: Economy jegy: nem törölhető, módosítás € 40/út + árkülönbözet. Flexi jegy: módosításkor az aktuális 

árkülönbözet fizetendő. Törlés: 13-1 nappal indulás előtt 25%; 1 napon belül 100% a kötbér. Prémium jegy: 

módosításkor az aktuális árkülönbözet fizetendő. 2 órával indulás előttig a kikötőben még kötbérmentesen 

lemondható. Ezen időn belüli lemondás esetén 50% kötbér fizetendő. 

SUPERFAST: 14-1 nap között 50 %, 1 napon belül 100 % a kötbér lemondás esetén. 

TALLINK SILJA LINE: Foglalási díj: € 25. 14-2 nappal indulás előtt 20%; 48 órán belül 100 % a kötbér.  

TIRRENIA: 1 nappal indulás előttig 25 %; 1 napon belül 100 % kötbér. 

TTT LINES: lemondás esetén 11 nappal indulás előttig 20 %; 10-4 nap között 30 %; 3-1 nap között 50 %; 1 

napon belül 75 % a kötbér. 

VIKING LINE: az utazás előtt 30 napig € 20; 29-15 napig 10 %, min. € 20; 14-7 napig 25 %, min. € 20; 6 

napon belül 50 %, min. € 20; nem megjelenéskor 100 % a kötbér. Módosítási díj: € 20/módosítás. Előfoglalási 

kedvezményes jegyek nem törölhetők, csak a Társaság feltételei szerint módosíthatók! 

VIRTU FERRIES: 7 nappal indulás előttig 10 %, 3 nappal indulás előttig 50 %, 3 napon belül 100 % a kötbér. 

Az autóra szóló jegy nem törölhhető 
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CSOPORTOS-ILLETVE AKCIÓS ÁRÚ JEGYEK ESETÉN ELTÉRŐ LEMONDÁSI FELTÉTELEK!  

A TÁRSASÁGOK A MENETREND ÉS ÁRVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK! 
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 MAHART Tours  

Utazási Feltételek 2015. 
 

 

1.) A MAHART PassNave Személyhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság utazási irodája, a MAHART Tours  székhelye: 1056 Budapest, Belgrád 

rakpart Nemzetközi Hajóállomás, Tel: +36 1 48 44 012, tours@maharttours.com, www.maharttours.com,  adószám: 10894332-2-41, 

cégjegyzékszám: 01-09-268781, IKIM bejegyzési szám: R0942/1994/1999 (továbbiakban MAHART Tours) által szervezett utazásokra a Ptk, 

az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet rendelkezései, valamint jelen feltételekben foglaltak az irányadóak, 

amennyiben az utazási szerződés a kérdésről nem rendelkezik. 

2.) Az utazás megrendelésével, illetve az Utazási szerződés mindkét fél részéről történt aláírásával létrejön az utas és a MAHART Tours 

között az utazási szerződés. Tengeri hajóutak lefoglalásakor a Mahart Tours a hajótársaságoktól opciós visszaigazolást kap, ennek tényét az 

utassal közli. Az utazási szerződés megkötésére a hajótársaság írásos visszaigazolását követően kerül sor. Az utasnak ekkor, az utazási 

szerződés megkötésekor kell előleget fizetnie a MAHART Tours részére. Amennyiben a hajótársaság az opciót nem erősíti meg írásos 

visszaigazolással, úgy az utazási szerződés megkötésére nem kerül sor.  

3.) A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árait, a MAHART Tours eljárási díját, illetőleg a szervezési 

költséget és az ÁFA összegét foglalja magában. A részvételi díj összegén felüli esetleges járulékos szolgáltatások díjait és a részvételi díj 

teljes összegét a MAHART Tours az utazási szerződésben tünteti fel.  
4.) Az utas az utazási szerződés megkötésekor köteles a teljes részvételi díj 40%-át előleg jogcímén befizetni és a részvételi díj fennmaradó 

összegét az indulás előtt legkésőbb 35 nappal kiegyenlíteni. Amennyiben a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb 

kötelezettséget ró a MAHART Tours-ra, úgy ettől a rendelkezéstől el lehet térni. A fizetési kötelezettségének esedékességéről az utas külön 

felhívást nem kap, amennyiben az utas a szerződéskor ismertetett befizetési feltételeket nem tartja be, akkor a befizetési határidő lejárta 

után a MAHART Tours a szerződést az utas által, az utast a 9. pont szerinti terhelő bánatpénz fizetési kötelezettséggel, felbontottnak tekinti. 

5.) Az utazás időtartamát, az egyes részszolgáltatások meghatározását, minőségét, a teljesítés módját, valamint a részvételi díj összegét a 

MAHART Tours által közzétett tájékoztató (a programfüzet), az utazási feltételek, valamint hajós körutak esetében az utazásszervező 

hajótársaság utazási- és üzletszabályzata és egyéb tájékoztató füzetei tartalmazzák. A program változtatásának – a vonatkozó rendeletekben 

szabályozott - jogát a MAHART Tours fenntartja, a közzétett adatokban történt változásokról – amennyiben azokról a MAHART Tours az 

utazás megkezdése előtt értesül - az utast az utazás megkezdése előtt tájékoztatja. 

6.) Az utak indulásának helyét és idejét az utazási szerződés, a helyi képviselő nevét (amennyiben van ilyen), ahol az utas az észrevételeit 

írásban megteheti, a tájékoztató tartalmazza, illetve azt a MAHART Tours az indulás előtt az utas tudomására hozza. Amennyiben a MAHART 

Tours más utazási irodák programját viszontértékesíti, ebben az esetben a programszervező iroda utazási feltételei érvényesek. Az esetleges 

észrevételek vagy panaszok, kárügyintézés a programszervező feladata. A csoport indulásához szükséges minimum létszámot a 

programtájékoztató vagy az Utazási Szerződés tartalmazzák. 

7.) A hajóutak útvonalai, indulási és érkezési időpontjai a katalógushoz képest módosulhatnak. Az út megkezdése előtt történt  változásokról – 

amennyiben azok a MAHART Tours tudomására jutnak - az utast a MAHART Tours tájékoztatja. Az útvonalban esetlegesen bekövetkezett 

változásokról az utasok legkésőbb a hajó fedélzetén kapnak tájékoztatást. 

8.) A MAHART Tours fenntartja a jogot a szállítási költségek (ideértve az üzemanyag költségeket), az utazási szerződésben vál lalt 

részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték) vagy 

deviza – a MAHART Tours közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti – forintárfolyamának változása miatt a 

részvételi díjnak az indulás napját legalább 20 nappal megelőző időpontban történő - költségemelkedéssel arányos – felemelésére. A díjemelés 

okát és mértékét a MAHART Tours az utassal haladéktalanul közli. Ha az utas a 8%-ot el nem érő részvételi díjemelés következtében áll el az 

utazási szerződéstől, akkor az utas 9. pont szerinti bánatpénz fizetésére köteles. Ha a részvételi díj emelkedésének mértéke a 8%-ot 

meghaladja, az utas írásban elállhat a szerződéstől, arról a MAHART Tours -t haladéktalanul köteles értesíteni. 

A Mahart Tours a meghirdetett árakat az MKB deviza eladási árfolyamán számított 1 EURO = 320 Ft árfolyamig tudja biztosítani.  

9.) Az utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat. Az írásbeli nyilatkozat azon a 

napon hatályosul, amikor a MAHART Tours-hoz írásban megérkezik. A lemondást minden esetben a hajó indulási dátuma előtt minimum 24 

órával, de mindenképpen  az MSC Cruise Line hajótársaság vagy annak ügynökének munkanapján, nyitvatartási idejében  írásban és 

telefonon (e-mailban vagy faxon) kell megtenni, az utazók és az útvonal adataival. A lemondás minden esetben „no show”-nak számít 24 órán 

belüli indulás esetén! 

Az MSC Hajótársaság a kikötői illetéket 15-8 nappal az indulás előttig 75%-os kötbér felszámítása mellett téríti vissza az utasnak, lásd „*”-gal 

jelölt táblázatban! Meg nem jelenés esetén („no show”) és a lemondás elmulasztásával, valamint 7-0 nappal az indulás előttig 100%-os kötbér 

felszámításával az MSC hajótársaság a kikötői illetéket nem téríti vissza. 

Az utazás megkezdésének időpontja a programban/részvételi jegyen feltüntetett nap 0 órája.  

Ha az utas a saját érdekkörében felmerült okból áll el, köteles a MAHART Tours-nak a valamennyi részszolgáltatási díj százalékában kifejezett 

bánatpénzt fizetni az alábbiak szerint: az utazás megkezdését megelőző 
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M S C  C R U I S E S  

által meghatározott kötbérek útlemondás esetén 

15 napnál rövidebb utaknál 

61 nappal az indulás előtt 25 euró/fő 

60-36 nappal indulás előtt 10 % 

35-16 nappal indulás előtt 50 % 

15 – 8 nappal indulás előtt 75 % 

7 napon belül 100 % 

15 napnál hosszabb utaknál 

90 nappal az indulás előtt  25 euró/fő 

89 – 66 nappal az indulás előtt 10% 

65 – 46 nappal az indulás előtt 50% 

45 – 38 nappal az indulás előtt 75% 

37 – 0 nappal az indulás előtt 0% 

Lemondás nélkül a részvételi díj 100 %-át kell az utasnak lemondási költségként fizetnie. A lemondási 

költségek a forgalmi adót is magukban foglalják. 

Névmódosítás 7 nappal az indulás előttig 25-50EUR/fő 

Lemondás esetén a kalkulált útlemondási biztosítás díja nem jár vissza! 

Speciális útlemondási feltételek az MSC Armonia Kanári szigetek hajóútjához, mely a Bécs – Las Palmas – 

Bécs repülőjegyet is tartalmazza: 

30 nappal az indulás előtt 30%-a a részvételi díjnak 

0-30 nappal az indulás előtt 100%-a részvételi díjnak 

Névmódosítás 300EUR/név 

96 ÓRÁS MSC AKCIÓ ÚTLEMONDÁSI FELTÉLTELEI 

45 nappal az indulás előtt 15 %-a a részvételi díjnak 

40-15 nappal az indulás előtt 50%-a részvételi díjnak 

15-0 nappal az indulás előtt 100%-a részvételi díjnak 

10.,) Speciális lemondási feltételek vonatkoznak arra az esetre, ha egy kabinból 1,2,3 fő lemondja a már befizetett, befoglalt utat és egy utas 

marad a kabinban. A lemondó utasoknak ki kell fizetniük a hajótársaság által meghatározott kötbért, valamint annak az utasnak aki egyedül 

utazik a kabinban ki kell fizetnie a hajótársaság által meghatározott egyágyas felárat, mely kb. 180%. 

11.) A MAHART Tours jogosult az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal írásban tett nyilatkozattal az utazási szerződéstől elállni. Ha a 

MAHART Tours nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el, az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra 

tarthat igényt, ha ennek nyújtására a MAHART Tours-nak lehetősége van. Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, a 

MAHART Tours a díjkülönbözetet az utasnak megtéríti. Amennyiben a MAHART Tours helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes  vagy azt 

az utas nem fogadja el, az utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől írásban elállhat, ebben az esetben a MAHART Tours a 

befizetett részvételi díjat, valamint annak törvényes kamatait visszafizeti. Ha a MAHART Tours nem az utas érdekkörében felmerült okból áll 

el az utazási szerződéstől megtéríti továbbá az utasnak az elállás következtében felmerült kárát, kivéve ha az elállásra a MAHART Tours által 

nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt – ide nem értve valamely harmadik 

személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét – került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott (pl. sztrájk, háború, természeti 

csapás, időjárási anomáliák stb.) és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (a továbbiakban vis maior), továbbá ha a jelentkezők 

száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és a MAHART Tours erről az utast az utazás megkezdése előtti 20. napig 

írásban tájékoztatta. 

Ha az MAHART Tours az indulás előtt az utast az utazási szerződés feltételeinek lényeges módosításáról értesíti (így többek között ha a 

részvételi díj emelkedésének mértéke a 8%-ot meghaladja), az utas a 10. pont szerinti jogokat érvényesítheti. 

A MAHART Tours nem köteles a részvételi díjat csökkenteni, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy az érdekkörében 

felmerült okokból nem vette igénybe. A helyszínen fizetett, de nem a MAHART Tours által közvetített szolgáltatásokért a MAHART Tours 

felelősséget nem vállal. 

12.) Az utazási szerződés lehetetlenülésére és teljesítésének megtagadására a Ptk. megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni. Ha a 281/2008. 

(XI. 28.) Korm. rendelet eltérően nem rendelkezik, a szerződésszegésre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.  

13.) Ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely – az utazási szerződés megkötését követően – a Magyar Köztársaság 

Külügyminisztériumának honlapján kifejezetten az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba 

felvételre kerül, a MAHART Tours azonos, vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást nyújt. Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél 

alacsonyabb értékű, a MAHART Tours a díjkülönbözetet az utasnak megtéríti. Amennyiben a MAHART Tours helyettesítő szolgáltatás 

nyújtására nem képes vagy azt az utas nem fogadja el, az utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől írásban elállhat, ebben az 

esetben a MAHART Tours a befizetett részvételi díjat visszafizeti. 

14.) Az utas a részvételi jegyet a teljes összeg befizetését követően kapja kézhez. Tengeri hajóutak esetében a hajótársaságtól megkapott 

részvételi jegyeket az utazás hetében adja át a MAHART Tours az utasnak. Csoportos szervezett utak esetében a részvételi jegyek átadása 
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legkésőbb a repülőtéren történik. Közvetített utak esetében a partner iroda által meghatározott módon és időpontban kerül a részvételi jegy 

áradásra. A részvételi jegy átvehető, előzetesen egyeztetett időpontban, a MAHART Tours irodájában, partner irodájában, vagy ajánlott 

küldeményként kerül postázásra az utas veszélyére. 

15.) A MAHART Tours csak az Európai Uniós tagállamainak állampolgárait köteles tájékoztatni a cél- és tranzit országok vám-, vízum-, deviza- 

és egészségügyi szabályairól és előírásairól. Más államok állampolgárainak az illetékes diplomáciai képviselet ad felvilágosítást.  Amennyiben az 

utas a vízumot egyénileg szerzi be, valamint az úttal kapcsolatosan bármit egyénileg szervez, azért és annak következményeiért a MAHART 

Tours nem vállal felelősséget. Országonkénti aktuális szükséges utiokmányok, útlevél-, vízum-, vám- és deviza rendelkezésekről a 

www.kulugyminiszterium.hu honlapján, aktuális országonkénti közegészségügyi – és védőoltási kötelezettségekről a www.oltokozpont.hu vagy a 

www.who.int honlapján talál bővebb információt, ezek betartásáért minden esetben az utas felel! Az utas köteles a közlekedési társaságok 

feltételeit figyelembe venni, és előírásaikat betartani (pl. megjelenés időpontja, program és útvonalváltozások), a külföldi utazással kapcsolatos 

hatósági előírásokban foglalt kötelességeinek eleget tenni, az előírt ki- és beutazási okmányokkal rendelkezni, az utazás előtt az indulás helyén 

a megadott időpontban megjelenni, valamint a MAHART Tours vagy helyi képviselője által közölt, esetleges egyéb előírásoknak e leget tenni. 

Amennyiben az utas ezeknek a kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy ennek minden következményét az utas viseli (az utazás meghiúsulása, 

kártérítés, stb.).  

16.) Ha a program eltérően nem rendelkezik, a MAHART Tours kizárólag akkor biztosít a célország nyelvét vagy a célországban általánosan 

használt világnyelvet beszélő idegenvezetésre jogosult utaskísérőt, ha az azonos időpontban, azonos útvonalon, azonos szolgáltatásokat igénybe 

vevők létszáma a 15 főt eléri. Nem biztosít a MAHART Tours utaskísérőt, ha arra a csoport tagjai nem tartanak igényt.  

17.) Az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért a MAHART Tours felel. Külföldi utazásszervező utazásainak belföldi 

értékesítése esetén a teljesítésért az utassal szemben a MAHART Tours úgy felel, mintha maga szervezte volna az utazást. A MAHART Tours 

a közreműködője magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködő felelősségét jogszabályban kihirdetett 

nemzetközi egyezmény korlátozza. (ld. a légitársaság igénybevételére és felelősségére a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett  Montreali 

Egyezményt, a visszautasított beszállás, a légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén a 261/2004 EK rendeletet, valamint a légi személyi 

szállítás szabályairól szóló 25/1999 (II. 12.) Korm. rendeletet, az 1986. évi 2. törvényerejű rendelet a Bernben az 1980. évi május hó 9. napján 

kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) kihirdetéséről). A szállodák felelősségére vonatkozó jogszabályok: Ptk. 1959. év i IV. 

törvény (462-470 §). 

18.) A MAHART Tours felel az utazási szerződés nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem, vagy hibás teljesítés sem az 

ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, különösen ha a szerződés teljesítésében mutatkozó 

hiányosságok az utas magatartására vezethetők vissza, vagy a hibák olyan harmadik személy magatartására vezethetők vissza, aki az utazási 

szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, s a hibát a MAHART Tours kellő gondossággal sem láthatta előre, illetve 

azt nem volt képes elhárítani, vagy vis maior esete következett be.  

Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel.  

A MAHART Tours az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelősségét a részvételi díj 

összegének kétszeresében korlátozza. 

19.) Ha az utazás megkezdését követően a MAHART Tours a szerződésben meghatározott szolgáltatások jelentős részét teljesíteni nem tudja, 

köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű szolgáltatásokkal pótolni, ha erre a MAHART Tours-nak lehetősége van. Ha az ilyen szolgáltatások 

értéke a nem teljesített szolgáltatások értékét meghaladja, a költségkülönbözet az utasra nem hárítható át. Ha a MAHART Tours  ilyen 

helyettesítő szolgáltatást nyújtani nem tud, vagy az utas azt indokoltan nem fogadja el, a MAHART Tours – amennyiben erre az utas igényt tart 

- köteles az utast az utazás kiinduló helyére, vagy az utas által elfogadható a célországban található más visszaérkezési helyre szállítani, ennek 

költségeit viselni, és az igénybe vett részszolgáltatások értékével csökkentett befizetett díjat visszafizetni. 

20.) Az utazási szerződés hiányos, nem megfelelő teljesítése esetén az utasnak a kifogását, a kifogásra okot adó esemény színhelyén jelentenie 

és jegyzőkönyveztetnie kell. A közlés késedelméből eredő kárért az utas felelős. Az utas köteles továbbá az utazás tényleges befejezését 

követően a jelentkezés helyszínén panaszát írásban benyújtania. A MAHART Tours, vagy helyi képviselője a hibásan, hiányosan teljesített 

szolgáltatást lehetőség szerint elsősorban egy közös megegyezéssel megállapított azonos, vagy magasabb értékű szolgáltatással helyettesíti.  

21.) Az utas a poggyászának őrzéséről, felügyeletéről az utazás során maga köteles gondoskodni. Az utazási eszközön vagy a szál lodában 

elveszett tárgyakért a MAHART Tours nem vállal felelősséget. 

22.) MSC CRUISE LINE hajótársaság a 15 éjszakánál rövidebb hajós utazásaira 1,8 %-os útlemondási biztosítás megkötése javasolt. A 15 

éjszakánál hosszabb utaknál 4% stornóbiztosítás javasolt. Útlemondási biztosítás megkötése esetén a Biztosító a részvételi díjnak azt az 

önrésszel csökkentett összegét téríti meg forint fizetőeszközben, amely a Biztosítottat az útlemondás miatt megilleti, feltéve, hogy a 

Biztosított az útlemondási díjat az utazási irodánál a megrendeléskor kifizette és az utazás, az utas utazásra képtelensége miatt hiúsult meg. 

Az utazásképtelenség bizonyítása az utas feladata, és azt a Biztosító társaság közvetlenül bírálja el. A Biztosított által fizetendő önrész a 

kártérítési összeg 20 %-a, amely a kárrendezéskor a kártérítési összegből kerül levonásra. Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást a 

részvételi díjak nem tartalmaznak, annak megkötése javasolt. Kárigény felmerülésekor az utas közvetlenül jár el a biztosítótársasággal 

szemben.  

23.) Az utazással kapcsolatos minden vitás kérdésben a felek megegyezésre törekednek. Ennek hiányában a felek alávetik magukat a Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő állandó Választott bíróság kizárólagos illetékességének. A katalógusban esetlegesen előforduló 

sajtóhibákért felelősséget nem vállalunk. 

A hajótársaság fenntartja a jogot a kabincserére kategórián belül, vagy magasabb kategóriára.  
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Speciális feltételek az MSC hajótársaság Rulett akcióira 

 

Az MSC hajótársaság RULETT akcióinál csak az indulási kikötő választása lehetséges. Itt megadhatja, hogy Kelet-, vagy Nyugat - Mediterrán 

hajóútra kíván utazni, viszont az  indulási időpontot, útvonalat és  kabinszámot a hajótársaság adja meg  5 nappal az indulás előtt!  

-Az utazáshoz mindenképpen érvényes útlevél szükséges, amelynek 6 hónapig a visszaút dátumától érvényesnek kell lenni.  

( A hajóút olyan kikötőket is érinthet, amelyeknél szükséges az érvényes útlevél, amelyet a hajótársaság a felszálláskor ellenőriz! 

-Italcsomagokat, fakultatív kirándulásokat, parkolást csak a már fixen visszaigazolt útvonal és időpont után lehetséges!  

Gyermek pótágyon 18 éves korig, 2 felnőttel egy kabinban elhelyezve ingyenes, csak kikötői illeték fizetendő, de a  3-4 fős kabinok csak 

lekérésre  állnak rendelkezésre. A hajótársaság a kabinváltoztatás és útvonal változtatás jogát fenntartja!  

A részvételi díj tartalmazza: elhelyezést a kiválasztott kabinkategóriában, teljes ellátást, korlátozott italfogyasztást, sport és szórakoztató 

létesítmények használatát. 

A részvételi díj nem tartalmazza: a kikötőbe jutás költségét, javasolt borravalót:  8,5 EUR/fő/éj, fakultatív kirándulásokat, italok árait, kikötői 

illetéket, személyre szabott szolgáltatásokat, személyes kiadásokat, wellness-, fitness-létesítmények használatát, sztornóbiztosítást: 1,8%, 

BBP biztosítást, parkolást, transzfert 

Az Akciós árak a megadott akciós foglalási időszakban érvényesek, a szabad helyek függvényében, a hajótársaság fenntartja a jogot, az akció 

felfüggesztésére. A hajótársaság a kabinváltozatás jogát a foglalt kategórián belül fenntartja. 

Egyéb foglalási feltételek: az általános feltételek. Névmódosítás nem lehetséges 

 

Speciális feltételek az MSC hajótársaság 96 órás akcióira 

 

Az akciós árak kizárólag a megadott akciós időszakra.érvényesek, a szabad helyek függvényében. A hajótársaság fenntartja a jogot az akció 

felfüggesztésére. A hajótársaság a kabinváltozatás jogát a foglalt kategórián belül fenntartja.  

Foglalási feltételek: az általános feltételek. Névmódosítás díja: 50€, csak egyszer egy főnél lehetséges.  

A forintos árat csak 1EUR=325HUF árfolyamig tudjuk garantálni. 

 

 
 

 

MAHART Tours nyilvántartási száma: R00942/1994/1999 

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 

Vagyoni biztosíték a QBE Insurance (Europe) Limited magyarországi fióktelepénél VBB/2015/168 és VBB/2015/168B 

kötvényszám alatt megkötve. 

Vagyoni biztosíték érvényessége: 2015.12.31.  

 

N Y I L A T K O Z AT 

 

Az ÁFA törvény: 206 § alapján az ügyfél köteles nyilatkozni hogy a Mahart PassNave Kft. által számlázott  utazásszervezési 

szolgáltatást (kérjük a megfelelőt megjelölni): 

__  Nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségben (azaz utasként) veszi igénybe. 

__  Adóalanyként saját nevében és javára, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) veszi igénybe 

__  Adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszi igénybe.  

 

 

Budapest, 2015. ………………………………. 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

   

Utas  Mahart Tours 

mailto:tours@maharttours.com
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MAHART Tours  

Utazási Feltételek 2015. 
 

1.) A MAHART PassNave Személyhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság utazási irodája, a MAHART Tours  székhelye: 1056 

Budapest, Belgrád rakpart Nemzetközi Hajóállomás, Tel: +36 1 48 44 012, tours@maharttours.com, www.maharttours.com,  

adószám: 10894332-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-268781, IKIM bejegyzési szám: R0942/1994/1999 (továbbiakban MAHART 

Tours) által szervezett utazásokra a Ptk, az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet rendelkezései, 

valamint jelen feltételekben foglaltak az irányadóak, amennyiben az utazási szerződés a kérdésről nem rendelkezik. 

2.) Az utazás megrendelésével, illetve az Utazási szerződés mindkét fél részéről történt aláírásával létrejön az utas és a 

MAHART Tours között az utazási szerződés. Tengeri hajóutak lefoglalásakor a Mahart Tours a hajótársaságoktól opciós 

visszaigazolást kap, ennek tényét az utassal közli. Az utazási szerződés megkötésére a hajótársaság írásos visszaigazolását 

követően kerül sor. Az utasnak ekkor, az utazási szerződés megkötésekor kell előleget fizetnie a MAHART Tours részére. 

Amennyiben a hajótársaság az opciót nem erősíti meg írásos visszaigazolással, úgy az utazási szerződés megkötésére nem kerül 

sor.  

3.) A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árait, a MAHART Tours eljárási díját, 

illetőleg a szervezési költséget és az ÁFA összegét foglalja magában. A részvételi díj összegén felüli esetleges járulékos 

szolgáltatások díjait és a részvételi díj teljes összegét a MAHART Tours az utazási szerződésben tünteti fel. 

4.) Az utas az utazási szerződés megkötésekor köteles a teljes részvételi díj 40%-át előleg jogcímén befizetni és a részvételi 

díj fennmaradó összegét az indulás előtt legkésőbb 35 nappal kiegyenlíteni. Amennyiben a külföldi közreműködővel kötött 

szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró a MAHART Tours-ra, úgy ettől a rendelkezéstől el lehet térni. A fizetési 

kötelezettségének esedékességéről az utas külön felhívást nem kap, amennyiben az utas a szerződéskor ismertetett befizetési 

feltételeket nem tartja be, akkor a befizetési határidő lejárta után a MAHART Tours a szerződést az utas által, az utast a 9. 

pont szerinti terhelő bánatpénz fizetési kötelezettséggel, felbontottnak tekinti. 

5.) Az utazás időtartamát, az egyes részszolgáltatások meghatározását, minőségét, a teljesítés módját, valamint a részvételi 

díj összegét a MAHART Tours által közzétett tájékoztató (a programfüzet), az utazási feltételek, valamint hajós körutak 

esetében az utazásszervező hajótársaság utazási- és üzletszabályzata és egyéb tájékoztató füzetei tartalmazzák. A program 

változtatásának – a vonatkozó rendeletekben szabályozott - jogát a MAHART Tours fenntartja, a közzétett adatokban történt 

változásokról – amennyiben azokról a MAHART Tours az utazás megkezdése előtt értesül - az utast az utazás megkezdése előtt 

tájékoztatja. 

6.) Az utak indulásának helyét és idejét az utazási szerződés, a helyi képviselő nevét (amennyiben van ilyen), ahol az utas az 

észrevételeit írásban megteheti, a tájékoztató tartalmazza, illetve azt a MAHART Tours az indulás előtt az utas tudomására 

hozza. Amennyiben a MAHART Tours más utazási irodák programját viszontértékesíti, ebben az esetben a programszervező 

iroda utazási feltételei érvényesek. Az esetleges észrevételek vagy panaszok, kárügyintézés a programszervező feladata. A 

csoport indulásához szükséges minimum létszámot a programtájékoztató vagy az Utazási Szerződés tartalmazzák. 

7.) A hajóutak útvonalai, indulási és érkezési időpontjai a katalógushoz képest módosulhatnak. Az út megkezdése előtt történt 

változásokról – amennyiben azok a MAHART Tours tudomására jutnak - az utast a MAHART Tours tájékoztatja. Az útvonalban 

esetlegesen bekövetkezett változásokról az utasok legkésőbb a hajó fedélzetén kapnak tájékoztatást. 

8.) A MAHART Tours fenntartja a jogot a szállítási költségek (ideértve az üzemanyag költségeket), az utazási szerződésben 

vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, 

repülőtéri illeték) vagy deviza – a MAHART Tours közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti – 

forintárfolyamának változása miatt a részvételi díjnak az indulás napját legalább 20 nappal megelőző időpontban történő - 

költségemelkedéssel arányos – felemelésére. A díjemelés okát és mértékét a MAHART Tours az utassal haladéktalanul közli. Ha 

az utas a 8%-ot el nem érő részvételi díjemelés következtében áll el az utazási szerződéstől, akkor az utas 9. pont szerinti 

bánatpénz fizetésére köteles. Ha a részvételi díj emelkedésének mértéke a 8%-ot meghaladja, az utas írásban elállhat a 

szerződéstől, arról a MAHART Tours -t haladéktalanul köteles értesíteni. 

A Mahart Tours a meghirdetett árakat az MKB deviza eladási árfolyamán számított 1 EURO = 325 Ft árfolyamig tudja 

biztosítani. 

9.) Az utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat. Az írásbeli 

nyilatkozat azon a napon hatályosul, amikor a MAHART Tours-hoz írásban megérkezik. A lemondást minden esetben a hajó 

indulási dátuma előtt minimum 24 órával, de mindenképpen a Pullmantur Cruises hajótársaság vagy annak ügynökének 

munkanapján, nyitvatartási idejében  írásban és telefonon (e-mailban vagy faxon) kell megtenni, az utazók és az útvonal 

adataival. A lemondás minden esetben „no show”-nak számít 24 órán belüli indulás esetén! 

Az utazás megkezdésének időpontja a programban/részvételi jegyen feltüntetett nap 0 órája. 

mailto:tours@maharttours.com
mailto:tours@maharttours.com
http://www.maharttours.com/
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Ha az utas a saját érdekkörében felmerült okból áll el, köteles a MAHART Tours-nak a valamennyi részszolgáltatási díj 

százalékában kifejezett bánatpénzt fizetni az alábbiak szerint: az utazás megkezdését megelőző 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.) A MAHART Tours jogosult az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal írásban tett nyilatkozattal az utazási 

szerződéstől elállni. Ha a MAHART Tours nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el, az utas az eredetivel azonos vagy 

magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására a MAHART Tours-nak lehetősége van. Ha a 

helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, a MAHART Tours a díjkülönbözetet az utasnak megtéríti. 

Amennyiben a MAHART Tours helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes vagy azt az utas nem fogadja el, az utas az 

utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől írásban elállhat, ebben az esetben a MAHART Tours a befizetett részvételi 

díjat, valamint annak törvényes kamatait visszafizeti. Ha a MAHART Tours nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el az 

utazási szerződéstől megtéríti továbbá az utasnak az elállás következtében felmerült kárát, kivéve ha az elállásra a MAHART 

Tours által nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt – ide nem 

értve valamely harmadik személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét – került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem 

látott (pl. sztrájk, háború, természeti csapás, időjárási anomáliák stb.) és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (a 

továbbiakban vis maior), továbbá ha a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és a 

MAHART Tours erről az utast az utazás megkezdése előtti 20. napig írásban tájékoztatta. 

Ha az MAHART Tours az indulás előtt az utast az utazási szerződés feltételeinek lényeges módosításáról értesíti (így többek 

között ha a részvételi díj emelkedésének mértéke a 8%-ot meghaladja), az utas a 10. pont szerinti jogokat érvényesítheti. 

A MAHART Tours nem köteles a részvételi díjat csökkenteni, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy az 

érdekkörében felmerült okokból nem vette igénybe. A helyszínen fizetett, de nem a MAHART Tours által közvetített 

szolgáltatásokért a MAHART Tours felelősséget nem vállal. 

11.) Az utazási szerződés lehetetlenülésére és teljesítésének megtagadására a Ptk. megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni. Ha 

a 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet eltérően nem rendelkezik, a szerződésszegésre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az 

irányadók. 

12.) Ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely – az utazási szerződés megkötését követően – a 

Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának honlapján kifejezetten az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és 

térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül, a MAHART Tours azonos, vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást 

nyújt. Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, a MAHART Tours a díjkülönbözetet az utasnak 

megtéríti. Amennyiben a MAHART Tours helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes vagy azt az utas nem fogadja el, az 

utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől írásban elállhat, ebben az esetben a MAHART Tours a befizetett 

részvételi díjat visszafizeti. 

13.) Az utas a részvételi jegyet a teljes összeg befizetését követően kapja kézhez. Tengeri hajóutak esetében a 

hajótársaságtól megkapott részvételi jegyeket az utazás hetében adja át a MAHART Tours az utasnak. Csoportos szervezett 

utak esetében a részvételi jegyek átadása legkésőbb a repülőtéren történik. Közvetített utak esetében a partner iroda által 

meghatározott módon és időpontban kerül a részvételi jegy áradásra. A részvételi jegy átvehető, előzetesen egyeztetett 

időpontban, a MAHART Tours irodájában, partner irodájában, vagy ajánlott küldeményként kerül postázásra az utas veszélyére. 

P U L L M A N T U R  C R U I S E S  

által meghatározott kötbérek útlemondás esetén 

31 nappal indulás előtt 50 Euro /fő 

15 – 30 nappal indulás előtt* 33 % 

7 – 15 nappal indulás előtt* 67 % 

7 napon belül* 100 % 

*Kikötői illetéken kívül 

Repülőjegyet tartalmazó hajós utazásoknál  

31 nappal indulás előtt, de legalább 8 nappal a megrendelés után 50 Euro /fő 

31-9 nappal az indulás előtt 50% 

9 nappal az indulás előtt 100% 

Névmódosítás repülőjegyet tartalmazó utazásoknál nem lehetséges! 

Lemondás nélkül a részvételi díj 100 %-át kell az utasnak lemondási 

költségként fizetnie. A lemondási költségek a forgalmi adót is magukban 

foglalják. 

mailto:tours@maharttours.com
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14.) A MAHART Tours csak az Európai Uniós tagállamainak állampolgárait köteles tájékoztatni a cél- és tranzit országok vám-, 

vízum-, deviza- és egészségügyi szabályairól és előírásairól. Más államok állampolgárainak az illetékes diplomáciai képviselet ad 

felvilágosítást.  Amennyiben az utas a vízumot egyénileg szerzi be, valamint az úttal kapcsolatosan bármit egyénileg szervez,  

azért és annak következményeiért a MAHART Tours nem vállal felelősséget. Országonkénti aktuális szükséges utiokmányok, 

útlevél-, vízum-, vám- és deviza rendelkezésekről a www.kulugyminiszterium.hu honlapján, aktuális országonkénti 

közegészségügyi – és védőoltási kötelezettségekről a www.oltokozpont.hu vagy a www.who.int honlapján talál bővebb információt, 

ezek betartásáért minden esetben az utas felel! Az utas köteles a közlekedési társaságok feltételeit figyelembe venni, és 

előírásaikat betartani (pl. megjelenés időpontja, program és útvonalváltozások), a külföldi utazással kapcsolatos hatósági 

előírásokban foglalt kötelességeinek eleget tenni, az előírt ki- és beutazási okmányokkal rendelkezni, az utazás előtt az indulás 

helyén a megadott időpontban megjelenni, valamint a MAHART Tours vagy helyi képviselője által közölt, esetleges egyéb 

előírásoknak eleget tenni. Amennyiben az utas ezeknek a kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy ennek minden következményét 

az utas viseli (az utazás meghiúsulása, kártérítés, stb.).  

15.) Ha a program eltérően nem rendelkezik, a MAHART Tours kizárólag akkor biztosít a célország nyelvét vagy a célországban 

általánosan használt világnyelvet beszélő idegenvezetésre jogosult utaskísérőt, ha az azonos időpontban, azonos útvonalon, 

azonos szolgáltatásokat igénybe vevők létszáma a 15 főt eléri. Nem biztosít a MAHART Tours utaskísérőt, ha arra a csoport 

tagjai nem tartanak igényt. 

16.) Az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért a MAHART Tours felel. Külföldi utazásszervező utazásainak 

belföldi értékesítése esetén a teljesítésért az utassal szemben a MAHART Tours úgy felel, mintha maga szervezte volna az 

utazást. A MAHART Tours a közreműködője magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködő 

felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza. (ld. a légitársaság igénybevételére és felelősségére a 

2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett Montreali Egyezményt, a visszautasított beszállás, a légi járatok törlése vagy hosszú 

késése esetén a 261/2004 EK rendeletet, valamint a légi személyi szállítás szabályairól szóló 25/1999 (II. 12.) Korm. 

rendeletet, az 1986. évi 2. törvényerejű rendelet a Bernben az 1980. évi május hó 9. napján kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási 

Egyezmény (COTIF) kihirdetéséről). A szállodák felelősségére vonatkozó jogszabályok: Ptk. 1959. évi IV. törvény (462-470 §). 

17.) A MAHART Tours felel az utazási szerződés nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem, vagy hibás 

teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, különösen ha a szerződés 

teljesítésében mutatkozó hiányosságok az utas magatartására vezethetők vissza, vagy a hibák olyan harmadik személy 

magatartására vezethetők vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, s a hibát 

a MAHART Tours kellő gondossággal sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy vis maior esete következett 

be. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel. 

A MAHART Tours az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelősségét a 

részvételi díj összegének kétszeresében korlátozza. 

18.) Ha az utazás megkezdését követően a MAHART Tours a szerződésben meghatározott szolgáltatások jelentős részét 

teljesíteni nem tudja, köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű szolgáltatásokkal pótolni, ha erre a MAHART Tours-nak 

lehetősége van. Ha az ilyen szolgáltatások értéke a nem teljesített szolgáltatások értékét meghaladja, a költségkülönbözet az 

utasra nem hárítható át. Ha a MAHART Tours ilyen helyettesítő szolgáltatást nyújtani nem tud, vagy az utas azt indokoltan nem  

fogadja el, a MAHART Tours – amennyiben erre az utas igényt tart - köteles az utast az utazás kiinduló helyére, vagy az utas 

által elfogadható a célországban található más visszaérkezési helyre szállítani, ennek költségeit viselni, és az igénybe vett 

részszolgáltatások értékével csökkentett befizetett díjat visszafizetni. 

19.) Az utazási szerződés hiányos, nem megfelelő teljesítése esetén az utasnak a kifogását, a kifogásra okot adó esemény 

színhelyén jelentenie és jegyzőkönyveztetnie kell. A közlés késedelméből eredő kárért az utas felelős. Az utas köteles továbbá 

az utazás tényleges befejezését követően a jelentkezés helyszínén panaszát írásban benyújtania. A MAHART Tours, vagy helyi 

képviselője a hibásan, hiányosan teljesített szolgáltatást lehetőség szerint elsősorban egy közös megegyezéssel megállapított 

azonos, vagy magasabb értékű szolgáltatással helyettesíti.  

20.) Az utas a poggyászának őrzéséről, felügyeletéről az utazás során maga köteles gondoskodni. Az utazási eszközön vagy a 

szállodában elveszett tárgyakért a MAHART Tours nem vállal felelősséget. 

21.) Pullmantur Cruises hajótársaság hajós utazásaira 1,8 %-os Útlemondási biztosítás megkötése javasolt. Útlemondási 

biztosítás megkötése esetén a Biztosító a részvételi díjnak azt az önrésszel csökkentett összegét téríti meg forint 

fizetőeszközben, amely a Biztosítottat az útlemondás miatt megilleti, feltéve, hogy a Biztosított az útlemondási díjat az utazási 

irodánál a megrendeléskor kifizette és az utazás, az utas utazásra képtelensége miatt hiúsult meg. Az utazásképtelenség 

bizonyítása az utas feladata, és azt a Biztosító társaság közvetlenül bírálja el. A Biztosított által fizetendő önrész a kártérítési 

összeg 20 %-a, amely a kárrendezéskor a kártérítési összegből kerül levonásra. Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást a 

részvételi díjak nem tartalmaznak, annak megkötése javasolt. Kárigény felmerülésekor az utas közvetlenül jár el a 

biztosítótársasággal szemben.  

22.) Az utazással kapcsolatos minden vitás kérdésben a felek megegyezésre törekednek. Ennek hiányában a felek alávetik 

magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő állandó Választott bíróság kizárólagos illetékességének. A 

katalógusban esetlegesen előforduló sajtóhibákért felelősséget nem vállalunk. 

mailto:tours@maharttours.com
http://www.kulugyminiszterium.hu/
http://www.oltokozpont.hu/
http://www.who.int/
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Mahart Tours 

1056 Budapest, Belgrád rakpart Nemzetközi Hajóállomás 

Tel: +36 1 484 4012, Fax: +36 1 266 4223 E-mail: tours@maharttours.com 

R00942/1994/1999 

A hajótársaság fenntartja a jogot a kabincserére kategórián belül, vagy magasabb kategóriára.  
 

 

 

 

 

 

MAHART Tours nyilvántartási száma: R00942/1994/1999 

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 

Vagyoni biztosíték a QBE Insurance (Europe) Limited magyarországi fióktelepénél VBB/2015/168 és VBB/2015/168B 

kötvényszám alatt megkötve. 

Vagyoni biztosíték érvényessége: 2015.12.31.  

N Y I L A T K O Z AT 

 

Az ÁFA törvény: 206 § alapján az ügyfél köteles nyilatkozni hogy a Mahart PassNave Kft. által számlázott  utazásszervezési 

szolgáltatást (kérjük a megfelelőt megjelölni): 

__  Nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségben (azaz utasként) veszi igénybe. 

__  Adóalanyként saját nevében és javára, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) veszi igénybe 

__  Adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszi igénybe. 
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Utas  Mahart Tours 
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