
Az ISRAM HUNGARY TRAVEL Kft. - továbbiakban IH - (székhelye: 
1147 Budapest, Cinkotai út 146., cégjegyzékszáma: 01-09-928328, 
MKEH szerinti nyilvántartási száma: U-001082, telefonszám: 267-
0285) által szervezett utazásokra a jelen utazási feltételek, valamint 
az IH az utazási szolgáltatásról szóló egyéb tájékoztatójában, az uta-
zásra jogosító okmányokban, a részvételi díj megfizetését igazoló 
számlában meghatározott feltételek vonatkoznak. A jelen utazási 
feltételekben, és a fent meghatározott dokumentumokban nem sza-
bályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény, a 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet és a 281/2008. (XI. 
28.) Korm. rendelet rendelkezések az irányadóak.
Jelen szerződési feltételek, valamint a fent hivatkozott dokumen-
tumokban és jogszabályokban foglalt rendelkezések alkalmazan-
dók abban az esetben is, ha a szerződés tárgyát kizárólag szállás 
szolgáltatás vagy utazási csomagnak nem minősülő egyéb egyedi 
szolgáltatás képezi.

1. A szerződés megkötése
1.1. Az utazási szerződés érvényesen az utasok és az IH között akkor 
jön létre – a hivatkozott jogszabályok és feltételek szerint –, amikor 
az utas által megrendelt utazási szolgáltatásoknak a katalógusban, 
illetve egyéb tájékoztatóban alkalmazott megjelölését, a teljesítés 
időpontját, az ellenértékét és a fizetési határidőt rögzítő, az utazási 
iroda által kiállított jelentkezési lapot az utas aláírta és az utazási iroda 
az utas által megrendelt utazási szolgáltatásokat az utas részvételi 
számának közlésével visszaigazolta. Jogi személy esetében az aláírá-
si jogosultsággal rendelkező személy aláírása szükséges, amely jo-
gosultságát cégkivonattal és aláírási címpéldánnyal köteles igazolni. 
Az IH által meghirdetett akciók és a különböző kedvezmények nem 
vonhatók össze. Ha az IH a jelentkezést helyhiány vagy más ok miatt 
csak feltételesen fogadja el, az utazási szerződés csak akkor jön létre, 
ha az IH az utast jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról írásban 
külön értesíti. Ezen értesítésig az utas jelentkezését az IH bármikor 
visszamondhatja és a befizetett előleget visszafizeti.
1.2. Ha az utas nem személyesen jár el (jelentkezés, előlegfizetés, 
stb.), megbízottja jogosult helyette és nevében eljárni az utazási szer-
ződés létrehozásakor. Amennyiben az eljáró személy (megbízott) az 
utas (megbízó) és közte létrejött jogviszonyt az IH felé szabálysze-
rű, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással 
igazolja, az utazási szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek 
alanyává a megbízó (utas) válik. A megbízott köteles minden, az uta-
zási szerződéssel kapcsolatos birtokába jutott okiratot, tájékoztatót 
a megbízónak (utasnak) haladéktalanul átadni. Amennyiben az el-
járó személy meghatalmazást nem csatol, az esetleges jogosulatlan 
megbízás ügyviteléből, eljárásából fakadó, az IH-t ért, illetve annak 
oldalán felmerülő károkért és költségekért az eljáró személy teljes 
anyagi felelősséggel tartozik.
1.3. Az utas jogosult az utazási szerződés szerinti utazásban 
való részvétel jogát harmadik személy részére engedményezni, 
kivéve, amennyiben ez az adott utazási szolgáltatás vonatkozá-
sában kizárásra kerül. Az utas köteles erről az IH-t haladéktalanul 
tájékoztatni. Az engedményezést megelőzően keletkezett szer-
ződéses kötelezettségekért és az engedményezésből eredő iga-
zolt többletköltségekért az engedményező és az engedményes 
egyetemlegesen felel. Az utas kizárólag olyan személyre en-
gedményezheti az utazásban való részvétel jogát, aki megfelel 
az utazási szerződésben meghatározott utazási feltételeknek.  
1.4. Az IH az utazás megkezdése előtt legalább hét nappal – ha az 
utazási szerződés megkötése és az indulás közötti időtartam ennél 
rövidebb, az utazási szerződés megkötésekor – az utast [a b) pont 
esetében a kiskorú törvényes képviselőjét] írásban tájékoztatja a kö-
vetkezőkről:
a) az utazási vállalkozónak az utazás célállomásán található magya-
rul vagy általánosan használt idegen nyelvet beszélő helyi képvise-
lőjének nevéről, címéről és telefonszámáról, ennek hiányában arról 
a telefonszámról vagy egyéb információról, amely lehetővé teszi az 
utas számára az utazási vállalkozóval történő kapcsolatfelvételt, il-
letve arról a helyi utazási irodáról, amelyhez az utas szükség esetén 
segítségért fordulhat,
b) kiskorú külföldi utazásainak vagy tartózkodásának esetében a 
gyermekkel vagy a gyermek tartózkodási helyén kijelölt, a gyerme-
kért felelős személlyel történő közvetlen kapcsolatteremtés lehető-
ségéről.
1.5. Az IH tájékoztatóban foglaltaktól való kivételesen indokolt ese-
tekre - eltérés jogát kifejezetten fenntartja és vállalja, hogy a változá-
sokat a szerződés megkötése előtt az utassal írásban közli. Az IH által 
korábban közzétett adatokban történt esetleges változásokról, mint 
pl. az utazás időtartamára, az egyes részszolgáltatások meghatáro-
zására, a teljesítés módjára és a részvételi díj összegére vonatkozóan 
az IH írásban tájékoztatót küld az utazás előtt, vagy személyesen köz-
li azokat az utassal. Az IH fenntartja a jogot a szálloda (szálláshely) 
kategórián belüli változtatására, valamint a programok azonos értékű 
és jellegű programokra való felcserélésére rendkívüli esetekben.

2. Szolgáltatások, részvételi díj, fizetési feltételek
2.1. A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában szereplő 
szolgáltatások (utazás, szállás adott ellátással, egyéb) díját, az IH 
szervezési költségét, továbbá az ÁFA összegét, valamint a részvételi 
díjhoz kötelező jelleggel hozzászámítandó útlemondási biztosítás dí-
ját foglalja magában. (Az IH külön jelöli azon részvételi díjakat, ame-
lyek bármilyen oknál fogva nem tartalmazzák az útlemondási biztosí-
tás díját, valamint megadja a biztosítás százalékos vagy egyösszegű 
mértékét, hogy az külön a részvételi díjhoz számítható legyen.)
2.2. Árváltoztatás: az IH jogosult az utazás díját az utazás megkez-
dése előtt legkésőbb 20 naptári nappal az alábbi feltételek esetén 
megemelni: 
a) a szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket),
b) az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos 

adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, 
horgonyzási díj, repülőtéri illeték), vagy
c) deviza – az IH közreműködőjével kötött szerződésben maghatáro-
zott mutató szerinti – forintárfolyamának változása esetén.
A díjemelés mértéke megegyezik a költségek emelkedésének mérté-
kével. A díjemelés indokát az utassal írásban közölni kell a díjemelés 
közlésével egyidejűleg.
2.3. Jelentkezéskor a részvételi díj 40%-át kell előlegként befizetni. 
Ettől az IH eltérhet, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződése 
ennél szigorúbb kötelezettséget ró az IH-ra. A fennmaradó összeget 
az utas az utazás megkezdése előtt legkésőbb a 30. naptári napig kö-
teles befizetni külön felhívás nélkül, kivéve, ha a külföldi közreműkö-
dővel kötött szerződése alapján ennél korábbi teljesítésre van szük-
ség. Ha a jelentkezés az utazást megelőző 30. naptári napon belül 
történik, akkor a részvételi díj 100%-át kell az IH részére megfizetni.
2.4. Amennyiben a fent megjelölt időpontig az utas nem egyenlíti 
ki a teljes részvételi díjat, az IH külön értesítés nélkül elállhat a szer-
ződéstől, és azt tárgytalannak tekintheti. Az utas ez esetben köteles 
az IH-nak a szerződés 2.3. pontjában közölt költségeit az ott sza-
bályozott módon és mértékben, az utazás lemondásra vonatkozó 
előírások figyelembevételével megtéríteni.
2.5. Az IH a teljes részvételi díj befizetése ellenében a szolgáltatások 
igénybevételére jogosító utalványt ad át az utasnak, amelyet az uta-
zás megkezdése előtt az IH megbízottjának be kell mutatni, ellenkező 
esetben az utas az utazáson nem vehet részt. Társasutazások során 
az utas az IH útján a programban nem szereplő, előre be nem fizetett 
szolgáltatást csak a helyszínen történt befizetéssel veheti igénybe.
2.6. A fenti lemondási feltételektől való eltérés esetében egyedi le-
mondási feltételek lépnek életbe, melyekről IH az utast előzetesen 
értesíti.
2.7. Az IH fenti esetekben jogosult a fentiek alapján őt megillető 
összegnek a részvételi díjból, illetve az utas által befizetett egyéb 
rendeltetésű összegből történő levonására, ill. megtartására. A 
fennmaradó összeg az utast illeti. Amennyiben az utas által befizetett 
összeg nem fedezi az IH megállapított költségeit, az utas köteles a 
különbözetet a lemondás időpontjától számított 8 napon belül az IH-
nak megfizetni. A lemondás, illetve közlésének elmaradása esetén a 
teljes részvételi díj hátralékát az utazás megkezdésének időpontjától 
számított 8 napon belül az utas az IH-nak köteles megtéríteni. Ha az 
utas hitelkártyával fizette ki a részvételi díjat, és az út lemondásra ke-
rül, akkor a lemondási feltételek szerinti visszatérítésből a hitelkártya 
kezelési költsége levonásra kerül.
2.8. Ha az utas az utazáshoz szükséges hatósági engedélyek hiánya, 
illetve a hatóság kizáró határozata miatt nem tud elutazni, vagy ha 
ugyanezen ok miatt az utasnak ugyanezen utazásra jelentkező házas-
társa, gyermeke, szülője vagy testvére lemond, a lemondás miatt a 
3.6. pont szerinti kötbérköltséget tartoznak megfizetni.

3. Utas elállása és módosítás joga
3.1. Az utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől írás-
ban tett nyilatkozattal bármikor elállhat.
3.2. Ha az IH az utazási szerződés lényeges feltételételét az indulás 
előtt rajta kívül álló okból kívánja jelentősen módosítani, így különö-
sen, ha a díjemelés mértéke a nyolc százalékot meghaladja, köteles 
erről az utast haladéktalanul tájékoztatni. Ebben az esetben az utas:
a) elállhat a szerződéstől vagy
b) ha elfogadja a változásokat a szolgáltatás díja (részvételi díj) e 
változásokhoz kapcsolódó megváltoztatásával együtt, a felek módo-
sítják a szerződést. Az utas ezen döntéséről köteles az IH-t haladék-
talanul tájékoztatni.
3.3. Ha az utas a 3.2. pontban meghatározott okból eláll a szer-
ződéstől, megilletik a 4.2. bekezdésben. Illetve a 4.4. bekezdésben 
meghatározott jogok.
3.4. Ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, 
amely - az utazási szerződés megkötését követően - a külpolitikáért 
felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv hon-
lapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térsége-
ket megjelölő felsorolásba felvételre kerül, IH köteles azonos vagy 
magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást nyújtani. Ha helyettesítő 
szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, IH köteles a díjkülön-
bözetet az utasnak megtéríteni. Ebben az esetben az utas
a) ha elfogadja a helyettesítő szolgáltatást, a felek módosítják az uta-
zási szerződést, vagy
b) elállhat a szerződéstől
3.5. Ha az utas a 3.4. b) pontja alapján áll el a szerződéstől, IH köte-
les a teljes befizetett díjat azonnal visszafizetni.
3.6. Az utasnak jogában áll az utazást megelőző 60. naptári napig, 
továbbá 3.2. és 3.4. pontokban foglalt esetben az utazási szerződés-
től elállni bánatpénz megfizetése nélkül. Az utas utazási szerződéstől 
történő, az utazást megelőző 60 napon belüli elállása esetén az alábbi 
összegű bánatpénz megfizetésére köteles:

60-36. nap: a részvételi díj 10%-a,
35-15. nap: a részvételi díj 50%-a,
14-8. nap: a részvételi díj 75%-a,
7-0. nap: a részvételi díj 100%-a.

Elállás esetén a bánatpénz számításánál figyelembe vett részvételi 
díj nem tartalmazza a fakultatív programok és a repülőtéri illeték 
összegét.

Csak szálláshely (pl. apartman) foglalása esetén a bánatpénz mér-
téke:

60-46. nap: a szállásdíj 10%-a,
45-36. nap: a szállásdíj 25%-a,
35-15. nap: a szállásdíj 50%-a,
14-8. nap: a szállásdíj 75%-a,
7-0. nap: a szállásdíj díj 100%-a.

A fentiektől eltérő eset, ha valamely utazási szolgáltatató –különös 
tekintettel a légi-fuvarozókra- ennél szigorúbb kötbér fizetési vagy 
egyéb díjfizetést érvényesít elállás, lemondás esetén az utazási cso-
mag részét képező szolgáltatás vonatkozásában. Ebben az esetben 
az adott utazási szolgáltató által érvényesített kötbér, díj összege 
nem kerül visszatérítésre az utas részére, és amelyre az utazás-
szervező az utazási szerződés megkötésekor külön felhívja az utas 
figyelmét.

4. Az Utazási vállalkozó elállása
4.1. Az IH legkésőbb az utazás megkezdése előtt húsz nappal írás-
ban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől.
4.2. Ha  IH  nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el a 
szerződéstől, 
a) az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő 
szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására IH-nak lehetősége 
van, és
b) ha az a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem ké-
pes, vagy az utas a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, 
IH a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére, és az után az utazá-
si szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félévet 
megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező 
mértékű kamat megfizetésére köteles.
4.3. Ha a 4.2. bekezdés a) pontja szerinti helyettesítő szolgáltatás az 
eredetinél alacsonyabb értékű, az utazásszervező köteles a díjkülön-
bözetet az utasnak megtéríteni.
4.4. Ha IH nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási 
szerződéstől, a 4.2. és 4.3. pontokban foglaltakon túlmenően köteles 
az utasnak az elállás következtében felmerült kárát (ideértve a nem 
vagyoni kárt is) megtéríteni, kivéve, ha
a) IH elállására általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül 
eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt - ide 
nem értve valamely harmadik személy magatartását, illetve a túlfog-
lalás esetét - került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott 
és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (a továbbiak-
ban: vis maior), vagy
b) a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszá-
mot nem éri el, és IH elállásáról az utast írásban, az utazási szerző-
désben megjelölt időtartamon belül tájékoztatták.

5. Hibás teljesítés
5.1. Az IH felel a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért. 
Ha az IH a vállalt szolgáltatást nem az utazási szerződésnek megfe-
lelően teljesíti az IH köteles a szolgáltatás díját arányosan leszállítani. 
Az IH nem köteles a szolgáltatás díját (részvételi díjat) leszállítani, ha 
az utas a szolgáltatást vagy, valamely résszolgáltatást saját elhatá-
rozásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe.
5.2. Ha az IH az utazás megkezdését követően a szerződésben meg-
határozott szolgáltatások jelentős részét teljesíteni nem tudja, köteles 
azokat más megfelelő, hasonló értékű résszolgáltatásokkal pótolni. 
Ha az ilyen szolgáltatások értéke a nem teljesített résszolgáltatások 
értékét meghaladja, a költségkülönbözet az utasra nem hárítható át.
5.3. Ha az IH ilyen helyettesítő résszolgáltatást nyújtani nem 
tud, vagy az utas azt indokoltan nem fogadja el, az IH köte-
les – amennyiben az utas erre igényt tart – gondoskodni az 
utasnak az utazás kiinduló helyére vagy az utas által elfogad-
ható, a célországban található más célterületére történő szál-
lításáról, ennek költségeit viselni és az igénybe vett részszol-
gáltatások értékével csökkentett befizetett díjat visszafizetni.  
5.4. A fakultatív programra befizetett díjat, amennyiben az kellő szá-
mú jelentkező hiányában elmarad, az utazás befejezését követően az 
IH visszatéríti.
5.5. Ha az azonos időpontban, azonos útvonalon, azonos szolgál-
tatást igénybe vevő utasok létszáma eléri a tizenöt főt, IH köteles 
gondoskodni arról, hogy a csoportot külföldön a célország nyelvét 
vagy a célországban általánosan használt világnyelvet beszélő, 
idegenvezetésre jogosult személy kísérje. Nem kell idegenvezetés-
re jogosult csoportkísérőt biztosítani, ha a csoport tagjai erre nem 
tartanak igényt.
5.6. Ha az utazást különjárati autóbusz igénybevételével bonyolítják 
le, IH felel azért, hogy a külön jogszabályban előírt iratok (pl. utas 
jegyzék) az autóbusz vezetőjének rendelkezésére álljanak.
5.7. IH felel az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás tel-
jesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás 
teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő maga-
tartására nem vezethető vissza, így különösen
a) ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az utas 
magatartására vezethetők vissza,
b) ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, 
aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs 
kapcsolatban, és a hibát IH ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta 
előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy
c) vis maior esetén.
A b) és c) pontja esetében IH köteles segítséget nyújtani az utasnak, 
ha nehézségei támadnak.
5.8. IH az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesíté-
séből eredő károkért való felelőssége legfeljebb a szolgáltatás díja (a 
részvételi díj) összegének kétszereséig terjed.
5.9. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott ká-
rért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel.
5.10. Az utas az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás hibás 
teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel 
vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni; a közlés 
késedelméből eredő kárért felelős. Az utaskísérő köteles gondos-
kodni a kifogásnak a helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. 
Az utaskísérő az utas bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgál-
tatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és 
ennek egyik példányát az utasnak átadni. Az utaskísérő köteles IH-t 
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Utazási feltételek (egyéni / társas utazás)

NYILATKOZAT
Utas / szerződő neve:                                                                          

Utazás megnevezése:                                                                         

Utazás dátuma:                                                                          

Dátum:                                                                         

                                                                        
aláírás

A 2011. január 1.-től hatályos, többször módosított Áfa törvény 206. §-a alapján az Ügyfél köteles 

nyilatkozni arról, hogy az utazási iroda által nyújtott szolgáltatást (kérjük a megfelelőt megjelölni):

 nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségében (azaz utasként) veszi igénybe, vagy 

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

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

Utazási feltételek (egyéni / társas utazás)

A fenti feltételeket megismertem, megértettem és azokat elfogadom: ________________________________
                                                                                                   (utas vagy szerződő)

A szerződéskötés helye: ______________________ Dátuma: _______________________________

haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket ha-
ladéktalanul megtenni. Utaskísérő hiányában - ha a helyi szolgáltató 
a panaszt nem orvosolta - az utas IH-t, illetve azt az utazásközve-
títőt köteles tájékoztatni, akinél az utazási szerződést megkötötte. 
5.11. Ha az utas az utazási szerződést utazásközvetítő útján kötötte, 
az utazási szerződés teljesítésével kapcsolatos szavatossági, kártérí-
tési igényét az utazásközvetítőnél is bejelentheti.

6. Repülőutakra vonatkozó rendelkezések
A repülőutakkal kapcsolatosan az utas tudomásul veszi, hogy:
• a repülőtársaságok utazási feltételei az IH-val kötött utazási    
   feltételek részeivé válnak (azaz az Utas az adott fuvarozó  
   feltételeit is az utazási szerződés aláírásakor elfogadja),
• előre nem közölt közbeeső leszállásra, repülőgép vagy a  
    repülőtársaság cseréjére sor kerülhet,
• az útipoggyász súlya max. 20 kg lehet, a túlsúlyért az utasnak a  
   repülőtársaságok tarifa szerinti különdíját kell fizetnie,
• a repülőjárat késése vagy technikai okból történő kimaradása    
   esetén a légitársaság kötelessége az utasok szállításáról,  
   esetleges elhelyezéséről és ellátásáról gondoskodni,
• az előzetesen kiadott menetrend be nem tartásáért, késésért,  
   járattörlésért az IH felelősséget nem vállal, valamint nem fogadja  
   az ezek kapcsán felmerült kárigényeket, azokat minden esetben  
    az adott légitársaság(ok)nak kell közvetlenül írásban megküldeni.

7. Szálláshelyekre vonatkozó rendelkezések
Az IH semmilyen felelősséget nem vállal azért, amennyiben neki fel 
nem róhatóan a szálláshelyen túlfoglalás (overbooking) történik. 
Túlfoglaláskor minden esetben az érintett szálláshely üzemeltetője 
köteles az utasokat azonos vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen 
elhelyezni.

8. Útlevél, vízum, vám, deviza, és közegészségügyi rendelkezések
Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, 
előírásokat (pl. útlevél-, vám- és devizajogszabályok, egészségügyi 
előírások, stb.) valamint a fogadó ország törvényeit és tradícióit be-
tartani, illetve tiszteletben tartani. Ezek elmulasztásából, illetve meg-
szegéséből eredő költségek, károk az utast terhelik.

9. Biztosítás
9.1. Az utas poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során az 
utas maga gondoskodik, kivéve, ha azt továbbszállítás vagy megőrzés 
céljából az IH vagy közreműködője (pl. fuvarozó vállalat, légitársaság) 
átvette.
9.2. A díj nem foglalja magában a baleset-, betegség- és poggyász-

biztosítás díját. Ez fakultatív jelleggel köthető. Amennyiben a baleset-, 
betegség- és pogygyászbiztosítást az utas az IH közreműködésével 
köti meg, valamint ha az IH az utasai javára szóló – a külön jogsza-
bályban előírt – biztosítást kötött, az IH köteles a biztosítási kötvényt, 
illetőleg a biztosítás igénybevételére jogosító bizonylatot a kifizetett 
szolgáltatások igénybevételére jogosító iratok átadásával egyidejűleg 
az utasnak átadni. Kárigény felmerülése esetén az utas közvetlenül 
jár el a biztosítótársasággal szemben. Az utasnak a biztosítás kere-
tében meg nem térült kára tekintetében Ptk. szabályai az irányadók.  
9.3. Az IH által szervezett egyéni és társas utazások esetén kötelező 
jelleggel kötendő a QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED BIZTOSÍ-
TÓ MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPÉ-nek útlemondási biztosítása, 
amelynek díját az utazási csomagok tartalmazzák. Az útlemondási 
biztosítás szerződési feltételei szerint utazásképtelenségnek az alábbi 
esetek bizonyulnak: saját vagy közvetlen hozzátartozó halála, heveny 
megbetegedése vagy balesete; feltéve, ha ezek az okok az utazásra 
történt jelentkezéskor még nem állottak fenn. Az Útlemondási Bizto-
sítási Szabályzat jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi, 
a mindenkor érvényes feltétel rendszer megtalálható IH weboldalán. 
A nem utazási csomagban vásárolt szolgáltatások (pl. csak szállás 
foglalás) esetében az útlemondási biztosítás fakultatív jelleggel köt-
hető. A Fakultatív Útlemondási Biztosítás mindenkori mértéke és 
szabályzata megtalálható IH weboldalán.
9.4. Mivel az IH utazási csomagjai menetrendszerinti repülőjegyet 
tartalmaznak külön repülőjegy lemondási biztosítás megkötése 
javasolt az utazásra történő jelentkezéssel egy időben, mivel a me-
netrendszerinti repülőjegyek az előleg / teljes összeg megfizetését 
követően azonnal kiállításra kerülnek és nem visszaválthatók és/vagy 
módosíthatóak, ezért IH-nek semmilyen visszatérítésre nincs módja 
az utasnak az utazástól való elállása esetén. A repülőjegy lemondási 
biztosítás megkötése az utas felelőssége (kérhető IH-től), azonban 
ennek hiányában és a fentiek értelmében a repülőjegy díjának visz-
szatérítésére nincs mód függetlenül az utazásra történő jelentkezés, 
valamint az utazás indulási dátumától.
A 213/1996. (XII. 23.) Kormányrendelet által előírt kötelezettséget 
tekintve az ISRAM HUNGARY TRAVEL Kft. a QBE INSURANCE (EU-
ROPE) LIMITED BIZTOSÍTÓ MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPÉ-nél 
vagyoni biztosítékra vonatkozóan szerződést kötött.

10. Egyedi rendelkezések
10.1. Módosítási díj: az IH minden -a megrendelésnek megfelelően- 
visszaigazolt foglalás későbbi (az utazás megkezdése előtti) módo-
sításáért 10.000 Ft / fő módosítási díjat számít fel. Az utazás meg-
kezdését követően nincs mód a módosításra. A menetrendszerinti
repülőjegyet tartalmazó utazási csomag esetében a név módosítás 

nem lehetséges, díj ellenében sem, ezért az utazáshoz használt ok-
mánnyal megegyező név megadása az utas felelőssége. A tévesen, 
hiányosan megadott nevekből eredő károkért IH semmilyen felelős-
séget nem vállal, ideértve az utazás ellehetetlenülését is (utas felvétel 
megtagadása / denied boarding).
10.2. Visszatérítés: az IH nem ad semmilyen visszatérítést az előre 
megrendelt, de az utazás során fel nem használt szolgáltatásokért.

11. Egyéb rendelkezések
Az IH által szervezett utazással kapcsolatos minden perben a felek 
alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos ille-
tékességének.

12. Utazásközvetítőn (utazási ügynökön) keresztül lefoglalt/befi-
zetett utak
Amennyiben az utazási szolgáltatás az IH valamely szerződött utazás 
közvetítő partnerén (utazásközvetítőn) keresztül kerül megrende-
lésre, illetve befizetésre, az utazási szerződés csak akkor lép életbe, 
illetve az utazási szerződésben foglaltak teljesítésére az IH csak akkor 
köteles, amennyiben
(i) az utas az utazási feltételeket és egyéb vonatkozó dokumentu-
mokat (pl. ÁFA nyilatkozat) elfogadta és aláírta és az utazásközvetítő 
ezen dokumentumokat továbbította az IH részére,
(ii) a részvételi díj maradéktalanul megfizetésre került és az utazás-
közvetítő a részvételi díjat maradéktalanul továbbította, megfizette az 
IH részére és
(iii) az IH a megrendelésben foglaltakat írásban visszaigazolja, azaz 
aláírt, „Visszaigazolás” nevű dokumentumot eljuttatja az utazásköz-
vetítő partnere részére.


