
Challenge Hungary Kft., 1064 Budapest Izabella u. 78. 
Tel: 06-1-343-3030, Fax: 06-1-343-4203, E-mail: info@challenge.hu 

Nyilvántartási szám: U-000305 
 

JELENTKEZÉSI LAP 
 

(Visszaküldendő az iroda részére. Kérjük NYOMTATOTT NAGY BETŰVEL kitölteni! Másolata visszaigazolásra szolgál.) 
 

POZÍCIÓSZÁM: GBK165/2018_________________________CSOPORTVEZETŐ TANÁR NEVE:_______________________________  

A PROGRAM MEGNEVEZÉSE: __________________________________________________________ALAPÁRA: ________ 

AZ UTAZÁS IDŐPONTJA: ______________________ 

****************************************************************************************************************************** 
ÜGYFÉL TÖLTI KI!      (KÉRJÜK, HOGY AZ ADATOKAT AZ UTAZÓ ESETÉN AZ ÚTLEVÉLBEN / SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY 

ADATAI ALAPJÁN, PONTOSAN SZÍVESKEDJENEK MEGADNI!)   

AZ UTAZÓ ADATAI:      E-mail cím: _________________________________________ 
 

Név : _____________________________________________________  Születési hely, idő: _______________, __________________ 
 

Lakcím (irányítószámmal): ________________________________________________ Telefonszám: ___________________________ 
 

Útlevélszám / Személyi ig. szám: (kizárólag az utazáskor érvényeset kérjük beírni):____________________________________________ 
CSAK  ÉRVÉNYES SZEMÉLYI IGAZOLVÁNNYAL VAGY ÚTLEVÉLLEL LEHET UTAZNI, IDEIGLENESSEL NEM! 

 
ALLERGIA (háziállat, gyógyszer, étel, stb.), betegség, rendszeres gyógyszerszedés, étkezési problémák, egyéb (AZ ADATOK KÖZLÉSE 

AZ ELHELYEZÉS MIATT ELENGEDHETETLENÜL SZÜKSÉGES! A TÁJÉKOZTATÁS ELMARADÁSÁBÓL EREDŐ ESETLEGES 

KÁRÉRT AZ IRODÁT FELELŐSSÉG NEM TERHELI!): __________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 

A TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ (SZÜLŐ, GYÁM) ADATAI: 
 

Név : ___________________________________________________ Telefonszám:  _______________________________________ 
 

Lakcím (irányítószámmal), ha nem azonos az utazóéval: _______________________________________________________________ 
A részvételi díjban nem szereplő, KÜLÖN felszámításra kerülő díjak: 

Útlemondási (storno) biztosítás:  kérem       nem kérem    (CSAK AZ ELŐLEGGEL EGYÜTT, AZON FELÜL fizetendő!)    

Utasbiztosítás:  kérem       nem kérem   
(Az iroda a biztosítást a fentiekben megjelöltek alapján teljesíti. Amennyiben a storno biztosítást az ügyfél nem kéri, kérjük, a későbbiekben 
se fizesse be! Aki semmit sem jelöl be, azt az iroda úgy tekinti, hogy egyik szolgáltatást sem veszi igénybe.) 
 

A részvételi díjat fizetem: egy összegben 40% előleggel   egységes havi részletekben     
 

Tudomásul veszem, hogy a többször módosított 2007. évi CXXVII. tv. (ÁFA-törvény) 206 §-a alapján az ügyfél (megrendelő) 
köteles nyilatkozni arról, hogy az utazásszervező által nyújtott szolgáltatást milyen minőségben veszi igénybe. Tudomásul 
veszem továbbá, hogy az ÁFA-törvény rendelkezései szerint az utazásszervezési szolgáltatást igénybevevő adózó mulasztási 
bírsággal sújtható, ha az utazásszervezési szolgáltatásról valótlan nyilatkozatot tesz, vagy a nyilatkozattételt elmulasztja. 
Kijelentem, hogy a nyilatkozattételhez szükséges nyomtatványt átvettem és vállalom, hogy azt az utazási irodának átadom. 
 

AZ UTAZÁSI FELTÉTELEKET, AZ ÚTLEMONDÁSRA VONATKOZÓ EUB 2014-05 BST JELŰ BIZTOSÍTÁSI 
FELTÉTELEKET (megtalálható és letölthető: www.challenge.hu/dokumentumok), A PROGRAMFÜZETBEN SZEREPLŐ 
TÁJÉKOZTATÁST ÉS A CSOPORT ÁLTAL VÁLASZTOTT PROGRAMOT ELOLVASTAM ÉS TUDOMÁSUL VETTEM. 

 

Alulírott, mint az utazó törvényes képviselője, hozzájárulok ahhoz, hogy az utazó a fent megjelölt utazáson részt vegyen, 
egyben vállalom, hogy az utazás részvételi díját és a külön felszámításra kerülő díjakat az irodának megfizetem.  
A jelen jelentkezési lap aláírásával meghatalmazom a csoportvezető tanárt, hogy nevemben és képviseletemben az utazás 
részletes programját és pontos részvételi díját is tartalmazó utazási szerződést, illetve annak esetleges módosításait a nevemben 
és képviseletemben megkösse és aláírja. 

Dátum:         Aláírás: _________________________________________ 
                  (törvényes képviselő) 
****************************************************************************************************************************** 
IRODA TÖLTI KI! 
 

Részvételi díj: ____________________ Ft/fő, mely tartalmazza a csoport által választott programon felsorolt szolgáltatásokat. 
Amennyiben az alapprogram – a csoportvezető értesítése alapján - módosításra kerül (pl. múzeumbelépők, további szállások kerülnek 
befoglalásra, vagy módosul az átkelés útvonala, illetőleg a nyelvtanfolyam óraszáma), annak költségeit a csoportvezető részére fogjuk 
írásban leigazolni, melyet az utasok kötelesek az út indulása előtt megfizetni! 
+ Storno biztosítás összege: ________________________ Ft/fő 
+ Utasbiztosítás összege: __________________________ Ft/fő     
 

Dátum:           _______________________________ 
           Challenge Hungary Kft. 
A jelentkezési lap mellékleteivel együtt (utazási és útlemondási feltételek valamint a választott program) egyben az utazási 
szerződés is. Az utazási szerződésben nem szabályozott kérdésekben az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) 
kormányrendelet rendelkezései az irányadóak. 

http://www.challenge.hu/dokumentumok


 

NYILATKOZAT 
 
 

Visszaküldendő az iroda részére.  
Kérjük NYOMTATOTT NAGY BETŰVEL kitölteni! Másolata visszaigazolásra szolgál. 

  
Pozíciószám: GBK165/2018    Az utazás időpontja: ______________________________________ 
  
A program megnevezése: ___________________________________________________________________________ 
 
Az utas neve: ____________________________________________________________________________________ 
 

*************************************************************************************************************** 
 
Alulírott ________________________________________________________ tudomásul veszem, hogy a többször 
módosított 2007. évi CXXVII. tv. (áfatörvény) 206 §-a alapján az ügyfél (megrendelő) köteles nyilatkozni arról, hogy az 
utazásszervező által nyújtott szolgáltatást milyen minőségben veszi igénybe.  
Tudomásul veszem továbbá, hogy az áfatörvény rendelkezései szerint az utazásszervezési szolgáltatást igénybevevő adózó 
mulasztási bírsággal sújtható, ha az utazásszervezési szolgáltatásról valótlan nyilatkozatot tesz, vagy a nyilatkozattételt 
elmulasztja. 
 
Alulírott ______________________________________________________________ kijelentem, hogy a fent megjelölt 
utazással kapcsolatban az alábbiak szerint nyilatkozom: 
 

 Nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségében (azaz utasként) veszem igénybe vagy 

 Adóalanyként saját nevemben és javamra, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) veszem igénybe vagy 

 Adóalanyként saját nevemben, de más javára (azaz nem utasként) veszem igénybe. 
 

(Adóalanyként történő nyilatkozattétel esetén a nyilatkozattételre való jogosultságot igazolni kell pl. cégkivonattal, aláírási 
címpéldánnyal, a jogosulttól származó, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással stb.)  

 
Tudomásul veszem, hogy ha a szolgáltatást nem utasként veszem igénybe, úgy az iroda programfüzetében megjelölt 
teljes részvétel díját, illetve a megállapodott részvételi díjat további 27% ÁFA terheli! 
Nyilatkozattétel hiányában az iroda a megrendelést „nem adóalany” minőségben történő megrendelésként tartja 
nyilván, és ebben az esetben számlát kizárólag az utas (a ténylegesen utazó személy) „nevére” van módunk 
kiállítani! Az adóalanyi minőségben történő nyilatkozattételt az első részlet megfizetéséig áll módunkban elfogadni! 
 

Alulírott kijelentem, hogy számlát    kérek   nem kérek 
 
Számlázási adatok:  
Név (Cégnév):   _________________________________________________________________  

Lakóhely (Székhely):  _________________________________________________________________ 

Adószám:   _________________________________________________________________ 

 
Dátum:       Aláírás: ______________________________________________ 
         (ügyfél / törvényes képviselő) 
 
****************************************************************************************************** 
IRODA TÖLTI KI! 
 
Az áfatörvény 206. §-a szerinti nyilatkozatot átvettem. 
 
 
Dátum:           _______________________________ 

           Challenge Hungary Kft. 
 

 
 

CHALLENGE HUNGARY KFT., 1064 BUDAPEST IZABELLA U. 78. 
TEL: 06-1-343-3030, FAX: 06-1-343-4203, E-MAIL: INFO@CHALLENGE.HU  

 


