
Általános utazási feltételek
Jelentkezés menete
Diák/szülő a katalógusban 
található jelentkezési lap 
kitöltésével, a megküldött ajánlat 
elfogadásával az EF Planneren 
keresztül, online, vagy telefonon 
keresztül jelentkezhet. A szervező 
a jelentkezést a visszaigazolással 
és az első számla megküldésével 
igazolja vissza. A foglalás az 
első részlet megfizetésével válik 
véglegessé. 

A részvételi díj tartalmazza:
• A választott típusú tanfolyamot
• Közös szállást vendéglátó 
családnál félpanziós ellátással 
(reggeli és vacsora hétfőtől 
péntekig és teljes ellátás hétvégén) 
vagy kollégiumban
• Online hozzáférést angol 
tanfolyam előtt és utána 3 hónapig 
(nyári és általános tanfolyam), 
illetve 6 hónapig (intenzív/
vizsgaelőkészítő tanfolyam)
A részvételi díj két részből áll: a 
Tandíj (40%) az oktatásért és Diák 
Szolgáltatások Díja (60%) az egyéb 
elemekért, a családos elhelyezést 
beleértve.

A szállás általában a tanfolyam 
hétfői kezdete előtti vasárnaptól 
a tanfolyam utolsó napja 
utáni szombatig áll a diák 
rendelkezésére.

A részvételi díj nem tartalmazza:
• Nem visszatéríthető beiratkozási 
díj (€150 8 hetes vagy rövidebb 
és €250 8 hétnél hosszabb 
tanfolyamok esetében)
• EF tananyagok
• Utazási biztosítás

Szervező
Az Európai Unión és az Egyesült 
Királyságon belüli programokat 
az EF International Language 
Schools Ltd (CHE-108.485.630, 
Selnaustrasse 30, CH-8 001 
Zürich, Svájc), az Európai Unión 
kívüli programokat pedig az 
EF Education First Ltd. (CHE-
485.488.913, Selnaustrasse 
30, CH-8 001 Zürich, Svájc), 
együtt: EF szervezi és értékesíti, 
Magyarországon pedig a Live The 
Language Kft (MKEH engedély 
száma: U-001 740, Tel: 327-
8 050) népszerűsíti. A szervező 
fizetésképtelenségére vonatkozó 
vagyoni biztosítékot a Credit 
Suisse nyújtja. 

Fizetés módja:
Az EF a következő fizetési módokat 
fogadja el:
1. Banki átutalással közvetlenül az 
Utazásszervezőnek
2. Bankkártyával online közvetlenül 
az Utazásszervezőnek

Fizetési ütemezés
Az „EF Nyelvtanulás Külföldön” 
tanfolyamokra való jelentkezés 
esetén a visszaigazolás kiállításától 
számított 7 napon belül 
fizetendő a nem visszatéríthető 
beiratkozási díj és útlemondási 
védelem díja, továbbá ezzel 
egyidőben a részvételi díj 40%-a. 
A teljes díj fennmaradó része 
a visszaigazolásban rögzített 
határidőben, de legkésőbb az 
utazás megkezdését megelőző 60. 
napig fizetendő.
Az „EF Nyelvi Év Külföldön” 
programra való jelentkezés 
esetén a teljes részvételi díj 
három részletben fizetendő. Az 
első részlet összege €2 000, 
mely a visszaigazolás kiállításától 
számított 7 napon belül fizetendő 
a nem visszatéríthető beiratkozási 
díjjal és útlemondási védelem díjjal 
együtt. A 2. részlet a részvételi 
díj 15%-a, mely a visszaigazolás 
után 45 nappal fizetendő. A teljes 
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fennmaradó összeg az elutazás 
előtt 60 nappal fizetendő.
Amennyiben az utas bármely 
fizetési határidőt elmulasztja, 
úgy az EF jogosult a szerződéstől 
elállni, az utas pedig köteles 
az EF részére kötbért fizetni. A 
kötbér mértéke megegyezik az 
utas elállása esetén fizetendő 
bánatpénz összegével a tanfolyam 
típusától függően, de legalább 
€100/€250.Az esetleg adott 
kedvezmények érvényüket vesztik 
a foglalás módosítása vagy fizetési 
késedelem esetén.

Utazási biztosítás
A diákoknak rendelkezniük kell 
az utazás és kint tartózkodás 
időtartamára szóló érvényes 
betegség- és balesetbiztosítással. 
Az EF a svéd ERIKA Insurance 
Ltd. biztosítótársaságnál (vagy a 
vonatkozó biztosítási kötvényben 
meghatározott alternatív 
biztosítóval) diákjai javára 
csoportos betegség-, baleset-, 
poggyász- és felelősség biztosítást 
kötött, melynek fedezetéről és 
feltételeiről részletes információ 
a www.erikainsurance.com 
oldalon található. A kötvények 
tulajdonosa az EF. Az Ön kényelme 
és biztonsága érdekében az 
utazásszervező kezdeményezi az 
Ön felvételét a biztosítottak körébe 
és a visszaigazolás tartalmazza a 
biztosítási fedezetet. Amennyiben 
a diák már rendelkezik biztosítással 
és nem kéri a fedezetet, saját 
biztosításának kötvényét és leírását 
angol nyelven az EF rendelkezésére 
kell bocsátania legkésőbb az 
utolsó díjrészlet fizetési határideje 
előtt 15 nappal. Ebben az esetben 
a visszaigazoláson szereplő 
végösszegből a biztosítás értéke 
levonásra kerül.  

A diákoknak Ausztráliában 
rendelkezniük kell az ausztrál 
hatóságok által kötelezően előírt 
ausztrál biztosítással. Az EF a 
diákoknak az Allianz Private 
Insurance biztosítás megkötésében 
tud segíteni. 

Egészségügyi előírások
18 éven (Kanada esetében 19 éven) 
aluli diákok szüleinek elutazás előtt 
alá kell írniuk egy Medical Release 
Waiver-t. 

Előfordulhat, hogy a tanuló köteles 
oltásigazolását bemutatni. Az EF 
fenntartja a jogot, hogy a hallgatót 
annak költségén hazaküldje, ha az 
egészségügyi okokból szükséges. 
A kurzusok mozgáskorlátozott 
hallgatók számára alkalmasak 
mindaddig, amíg a hallgatók 
önállóak.

Útlemondási védelem
Az útlemondási védelem 
vissza nem téríthető egyszeri 
díja jelentkezéskor kerül 
felszámításra. Ez a védelem a 
diák megbetegedését fedezi. 
Visszaigénylés esetén 10 
napon belül eredeti orvosi 
igazolást kell bemutatni. Az 
útlemondási védelem szerződéses 
különszolgáltatás, melynek felára 
„EF Nyelvtanulás Külföldön 
Felnőtteknek és 16 éven felüli 
diákoknak/Junior” tanfolyamok 
esetében 85 EUR, az „EF Nyelvi 
Év Külföldön” program esetében 
pedig 195 EUR.

Iskolai szünetek és ünnepnapok
Hivatalos ünnep- és munkaszüneti 
napokon az oktatás szünetel. A 
lefoglalt szállás az ünnepnapokon 
is rendelkezésre áll.  

Oktatás rendje és részvétel
Az órákat az EF iskolákban hétfő és 

szombat (vagy kedd és vasárnap) 
közötti 5 napon 08:00 és 20:00 
közötti blokkokban tartják. Az 
EF nyelvórái 40 percesek és 
gyakran 2x40 perces blokkban 
tartják. A vízum érvényességének 
megtartásához és a bizonyítvány 
kiállításához a tanórákon való 
jelenlétnel el kell érni  a 80%-ot.

Nyelvi szintek
Amennyiben az egy csoportba 
jutó diákok száma nem éri el az öt 
főt, az EF fenntartja a jogot, hogy 
különböző szinteket vonjon össze 
egy osztályba.

EF Tananyag
A tanmenet követéséhez EF 
Tananyagokra van szükség. Az EF 
tananyagok ára az alábbiak szerint 
alakul. „EF Nyelvtanulás Külföldön” 
tanfolyamok esetében:
Angol nyelvű tananyagok ára az 
utazás hosszának függvényében:
1-6 hét: €50; 7-12 hét: €95; 
Minden további 6 hetes 
intervallum: €45-tól.
Vizsga előkészítő és Üzleti angol 
tankönyv kiegészítés: €60; 
Nem angol nyelvű tananyagok 
ára az utazás hosszának 
függvényében:
1-9 hét: €80; 10-18 hét: €145;
Minden további 6 hetes 
intervallum: €45-tól.
„EF Nyelvi Év Külföldön” általános 
és intenzív tanfolyamok esetében a 
tananyagok ára a következőképpen 
alakul:

Szemeszter 
(6 hónap)

Tanév
(9 hónap)

Év
(11 hónap) 

Angol nyelv 190 EUR         260 EUR    280 EUR
Egyéb nyelv 190 EUR         255 EUR   285 EUR 
Vizsga 
előkészítő 

335 EUR        375 EUR   440 EUR

Szakmai 
Nyelvi 
Program

185 EUR         250 EUR     330 EUR

Bizonyos SPIN óráknak eltérő 
tananyag költségei lehetnek.

Activity credits
A fakultatív szabadidős 
programokhoz vásárolt és fel 
nem használt Activity Credit a 
tanfolyam vége utáni 3 hónapon 
belül €20 kezelési költség 
levonásával utalható vissza, vagy 
12 hónapon belüli következő 
tanfolyamon felhasználható.

Választható tantárgyak
A prospektusban szereplő 
választható tárgyak tényleges 
kínálata egyes iskolákban eltérő 
lehet, azok a kereslet és kínálat 
függvényében változhatnak, és 
akár tantermi formában vagy online 
is megtarthatóak.

EF Oktatási Garancia
Az Oktatási Garancia kizárólag a 
Tandíjat tartalmazza.

Megérkezéskori transzfer 
szolgáltatás
A szolgáltatás vasárnap helyi 
idő szerint 07:00 és 21:00 
között érkező járatokhoz vehető 
igénybe, eltérő időpontokban 
külön díj ellenében. Amennyiben 
egyszerre több diák veszi igénybe 
a transzfert, várakozási idő 
előfordulhat.

Változások az utazás megkezdése 
előtt és után - diák
A program módosításáért elindulás 
előtti 60. napig €100, 60 napon 
belül €250 díjat számítunk 
fel. A tanfolyam időpontjának 
módosítása utáni lemondáskor az 
eredeti időpont szerinti lemondási 
feltételek érvényesek.
A módosítások díja az iskolába 
történő érkezést követően €100. 
Alacsonyabb díjú szolgáltatásra 
(alacsonyabb szintű kurzusra, 

szállásra, más helyszínre) 
módosítás esetén nem jár 
visszatérítés.
A diák az utazási szerződést az 
indulás előtt 30 napig átruházhatja 
más, azonos korú, nemű, nyelvi 
szintű és speciális követelményeket 
támasztó személyre. Az EF 
fenntartja a jogot, hogy a diákra 
hárítsa az átruházásból eredő 
további költségeket

Változások az utazás megkezdése 
előtt - EF
Az EF fenntartja a program- 
vagy annak feltételeinek 
megváltoztatásának jogát 
az elutazás előtti 20. napig. 
Amennyiben ez bekövetkezik, 
az EF tájékoztatja a szükséges 
változásról a diákot, és annak a 
részvételi díjra gyakorolt hatásáról.
Az erről szóló tájékoztatás utáni 
5 napon belül a diák/utas a) 
elfogadhatja a javasolt változtatást 
és tájékoztatja erről az EF-fet 
b) amennyiben az EF kínált 
hasonló helyettesítő programot 
elfogadhatja azt c) lemondhatja 
utazását a beiratkozási díjon, 
útlemondási védelmen, vízum 
és egyéb díjakon túli lemondási 
díj fizetése nélkül. Amennyiben 
a diák 5 napon belül nem jelzi 
módosítási vagy lemondási 
szándékát, a javasolt változás(ok)at 
elfogadottnak tekintjük.

Lemondási díjak a tanfolyam 
kezdete előtt
Az elállást írásban kell közölni 
az utazásszervezőnek címezve 
és az EF irodának, az EF helyi 
képviselőjének benyújtva. A 
beiratkozási díj, az Útlemondási 
Védelem, a vízumdíjak és a 
futárköltség semmilyen esetben 
sem visszatéríthető.Repülőjegyekre 
eltérő lemondási feltételek 
vonatkoznak.

Összes helyszín az USA-n kívül
Az elutazás előtti 60. napig történő 
lemondás esetén az EF a részvételi 
és szállás díjak 20%-át számítja fel 
(Nyelvi év esetében €2 000).
Az elutazás előtti 31 és 60. nap 
között történő lemondás esetén 
az EF a részvételi és szállás díjak 
40%-át számítja fel (Nyelvi év 
esetében 30%).
Az elutazás előtti 8 és 30. nap 
között történő lemondás esetén 
az EF a részvételi és szállás díjak 
60%-át számítja fel (Nyelvi év 
esetében 50%).
Az elutazás előtti 7. napon belül 
történő lemondás esetén az EF 
a teljes részvételi és szállás díjat 
felszámítja.

USA-n belüli helyszínek
Az elutazás előtti 60. napig történő 
lemondás esetén az EF az első 
részletnek megfelelő, de legfeljebb 
€500, (Nyelvi év esetében €500) 
lemondási díjat számít fel. 
Az elutazás előtti 60. napon belül 
történő lemondás esetén az EF 
az elhelyezési adminisztráció 
költségeinek fedezésére €500, 
továbbá az első részletnek 
megfelelő, de legfeljebb €500, 
(Nyelvi év esetében €500) 
lemondási díjat számít fel. 

USA-n belüli helyszínek 
amennyiben a diák már az USA 
területén van egy az EF által 
szponzorált F1 vízummal
12 hétnél rövidebb programok 
esetében az EF az elhelyezési 
adminisztráció költségeinek 
fedezésére €500, továbbá négy 
hét tandíját számítja fel lemondási 
díjként.
12 hetes vagy hosszabb programok 
esetében az EF az elhelyezési 
adminisztráció költségeinek 



Date di inizio dei corsi ILS
Corso Intensivo, Generale e 
Preparazione Esame a: 
Londra, Cambridge, Brighton, 
Manchester, Eastbourne, Boston, Santa 
Barbara, Seattle, Honolulu, Toronto, 
St. Julian’s, Monaco di Baviera, Parigi, 
Barcellona, Playa Tamarindo, Roma,
Auckland, Sydney, Perth, Singapore, 
Los Angeles, Vancouver Island: 
2 020: 7, 21 Settembre; 5, 19 Ottobre; 
2, 16, 30 Novembre; 14, 28 Dicembre
 
 
 

 
2 021: 4, 11, 18, 25 Gennaio; 1, 8, 15, 22 
Febbraio; 1, 8, 15, 22 29 Marzo
Oxford, Bristol, Bournemouth, Dublin, 
New York, Miami Beach, San Diego,
San Francisco, Vancouver, Cape 
Town, Brisbane, Malaga, Berlin, Nizza, 
Shanghai, Tokió, Szöul: 
 

2 020: 14, 28 Settembre; 12, 26 
Ottobre; 9, 23 Novembre; 7, 21 
Dicembre
 
*Eccetto Brisbane e Città del Capo
BDate d'inizio per tutti i corsi Base in
tutte le destinazioni eccetto Dublino, 
Città del Capo e Brisbane

B Date d'inizio per tutti i corsi Base a 
Perth e Città del Capo:
2 021: 4, 11, 18, 25 Gennaio; 1, 8, 15, 22 
Febbraio; 1, 8, 15, 22, 29 Marzo
Cambridge Clare College:  
2 021: 5, 12, 19, 26 Luglio; 2, 9, 16 
Agosto
Saint-Raphaël: 
2 021: 5, 12, 19, 26 Luglio; 2 Agosto

Programma Anno All'Estero:
2 020: 14 Settembre, 2 Novembre

 
*Date d'inizio per determinate scuole. 
Contatta l'ufficio EF per maggiori 
informazioni.

Date di inizio e termine per ritiro  
corsi APP:
Inizio 14/09/2 020 (ritiro 
18/12/2 020); 
inizio 2/11/2 020* (ritiro 18/12/2 020); 
inizio 11/01/2 021 (ritiro 26/03/2 021); 
inizio 12/04/2 021* (ritiro 11/06/2 021);
inizio 21/06/2 021* (ritiro 3/09/2 021); 
inizio 20/09/2 021 (ritiro 24/12/2 021); 
inizio 10/01/2 022 (ritiro 8/04/2 022);
inizio 25/04/2 022* (ritiro 
10/06/2 022).
*Date d'inizio solo per determinate 
scuole

Helyszín és tanfolyam specifikus 
feltételek
Egyes országokba, így különösen 
Ausztráliába, Új-Zélandra, 
Szingapúrba, Kanadába és az 
Amerikai Egyesült Államokba, 
valamint Junior tanfolyamra utazó 
diákokra külön rendeletek, illetve 
eltérő feltételek, jelentkezési, 
módosítási és lemondási szabályok 
vonatkozhatnak, melyekről a 
foglalás visszaigazolásában 
tájékoztatjuk részletesen.

Árak érvényessége
A megadott árak a 2022 május 9 
napi árfolyamokon alapulnak. Az 
EF fenntartja a jogot az elutazás 
előtti 20. napig, hogy megemelje a 
tanfolyam árát, amennyiben az euro 
gyengül a célország pénzneméhez 
képest a fenti dátum és az elutazást 
megelőző 20. nap között. A diáknak 
joga van árcsökkentést kérni az 
ellenkező esetben ugyanezekkel 
a feltételekkel. Ezen változások a 
következő árakra vannak hatással: 
tanfolyam díja, szállás, transzfer, 
szabadon választható programok. 
Az alábbiakban egy példa egy ilyen 
árváltozásra:
Vissza- Szemeszter 

(6 hónap)
Tanév
(9 hónap)

Év
(11 hónap) 

1 000 EUR 
(0.83 EUR/
USD árfoly-
amon)

Árfolyam 
változás 
0.83 EUR-ról 
0.88 EUR-ra 
(1 USD), 
különbség: 
0.05 EUR

Árfolyam 
felár 
1 000/0.83
x0.88

1 060 EUR

Az EF fenntartja a jogot, hogy az 
adók változása esetén megemelje a 
részvételi díjakat.

Személyes adatok
A diákok személyes adatait, mint 
például a jelentkezéskor megadott 
személyes információkat, az EF 
kezeli, feldolgozza és felhasználja a 
foglalások kezelésére, a lefoglalt 
szolgáltatásokról való gondoskodás 
és biztosítási ügyintézés céljából, 
ügyfélszolgálati tevékenységre, és 
egyéb, az utazással kapcsolatos 
célokból.

Az EF megoszthatja az 
információkat a vállalati 
partnereivel, ügynökeivel, 
kárügyintézőivel, valamint egyéb 
üzlettársaival az Európai Gazdasági 
Térségen (illetve Svájcon) belül és 
kívül. Az EF megfelelő biztonsági 
intézkedéseket alkalmaz az Európai 
Gazdasági Térségen (illetve Svájcon) 
kívüli adatkezelések esetében, mint 
például az Európai Bizottság által 
használt általános adatvédelmi 
kikötések használata. Az EF és 
partnerei felhasználhatják a 
tanulóról birtokolt információkat 
harmadik féltől szerzett adatokkal 
együtt marketingcélokra, illetve a 
tanulónak testreszabott ajánlatok 
küldésére.
A diáknak joga van bármikor 
megvonni hozzájárulását a 
marketing célú használattól a 
prospektuson és az EF honlapján 
felsorolt címeken.
Az EF csak addig őrzi meg a diákok 
adatait, ameddig azok a begyűjtés 
eredeti céljából még szükségesek, 
vagy ameddig a törvényi előírások, 
illetve a jó piaci gyakorlat engedi, 
kivéve, ha jogi okokból ez tovább 
szükséges. Az EF marketing 
célokból addig tartja meg a diákok 
adatait, amíg vissza nem vonják 
hozzájárulásukat.
Amennyiben a diák a róla az EF által 
tárolt információkról, vagy az 
általános adatvédelmi kikötésekről 
másolatot szeretne, illetve, ha 
adatot kíván módosítani, vagy 
törölni, vagy ha meg szeretné vonni 
az adatfeldolgozási jogot, valamint 
bármely módon kifogásolja az 
adatfeldolgozást, vagy élni szeretne 
az adathordozhatósági jogával, 

lépjen kapcsolatba a szervezővel 
(adatkezelő) a Selnaustrasse 30, 
8 001 Zürich, Svájc; vagy online a 
www.ef.com címen. Amennyiben a 
diák panasszal szeretne élni, azt a 
felügyeleti hatóságon a saját 
országában teheti meg. A www.ef.
co.hu/legal/privacy-policy/ címen 
található Adatvédelmi Szabályzatból 
megtudhatja hogyan kezeli és 
használja az EF az Ön személyes 
adatait és tájékozódhat az 
adatkezeléssel kapcsolatos jogairól.

Fotók és filmfelvételek
A diák, illetve gondviselője 
hozzájárul ahhoz, hogy az EF 
szabadon és ellentételezés nélkül, 
az EF programjainak 
népszerűsítésére használja azokat a 
fotó, film és hanganyagokat, 
melyeket a tanfolyam során 
készítettek és melyeken szerepel a 
diák/utas, amelyeket a diák/utas 
készített a tanfolyam során és 
feltöltött az EF honlapjaira vagy 
alkalmazásaiba, illetve amelyeket a 
diák/utas feltölt közösségi 
oldalakra/hálózatokba, és 
amelyeket bármelyik az EF által is 
használt hashtaggel jelöltek.

Felelősség és az utazás 
meghiúsulása
Az EF-fet nem terheli jogi- vagy más 
felelősség bármilyen áru vagy 
szolgáltatás nyújtásával 
kapcsolatban bekövetkezett 
veszteség, kár, kényelmetlenség, 
késedelmes teljesítés, vagy nem 
teljesítés miatt olyan okokból, 
amelyre az EF-nek nincs ráhatása, 
különösen, de nem kizárólag: vis 
maior; tűzeset; természeti 
katasztrófa; kormányzati intézkedés; 
munkaügyi viták vagy zavargások; 
bűncselekmények, terrorizmus vagy 
bármilyen terrorista tevékenység 
általi veszélyeztetés; járvány vagy 
közegészségügyi vészhelyzet; 
minden harmadik fél általi gondatlan 
vagy szándékos cselekmény vagy 
mulasztás; vagy bármely más az EF 
érdekkörén kívüli ok esetén. Ezek a 
feltételek nem befolyásolják a Diák/
szülő magyar fogyasztóvédelmi 
jogszabályokban meghatározott 
jogait.

Az EF köteles alkalmazni minden, a 
hatóságok által hozott egészségügyi 
és/vagy pandémiás intézkedést, 
különös tekintettel az orvosi 
hazaszállításra, a karanténra, a 
fertőzött diákok és a fertőzött 
diákokkal szoros kapcsolatban lévők 
kezelésére. Az EF ezért 
módosíthatja a tartózkodás 
feltételeit, és azonnali 
óvintézkedéseket tehet.

Helyesírási hibák és elírások
Az EF fenntartja magának a jogot a 
gépelési hibák helyesbítésére, és 
nem kötik nyilvánvaló elírások.

Jogviták rendezése
A diák a szolgáltatásokkal 
kapcsolatos bármely kifogását 
haladéktalanul jelezze a helyszínen, 
hogy orvosolni tudjuk. A helyszínen 
csak részben orvosolt 
hiányosságokat írásban 
haladéktalanul be kell jelenteni az 
Utazásszervezőnek.
A jelen utazási feltételek alapján 
megkötött szerződésre a magyar 
jogszabályok irányadók. A 
szerződéssel kapcsolatban bármely 
jogvita vagy igény felmerülése 
esetén magyarországi bíróság 
rendelkezik joghatósággal.

Szankcionált személyek vagy 
területek
A Hallgató a tanfolyam 
lefoglalásakor köteles megadni 
hivatalos bejelentett lakcímét. A 
Hallgató kijelenti és szavatolja, hogy 

sem a Hallgató, sem a Hallgató 
közvetlen hozzátartozói nem 
minősülnek szankciós törvények 
alapján kijelölt, letiltott vagy más 
módon azonosított személynek, 
illetve nem folytatnak olyan 
ügyleteket, amelyeket a szankciós 
törvények tiltanak. Ha a jelen 
Általános Szerződési Feltételek 
szerinti teljesítés (teljesen vagy 
részben) az EF kizárólagos belátása 
szerint az EF-re vonatkozó 
szankciós törvény megsértését 
jelentené, az EF-nek jogában áll (i) 
nem teljesíteni a Megállapodás 
szerinti kötelezettségeit, és nem 
köteles megfizetni a jelen 
szerződésben foglalt bármely 
követelést olyan mértékben, 
amilyen mértékben az EF-t bármely 
vonatkozó szankciós törvény 
értelmében szankciónak, tilalomnak, 
büntetésnek vagy korlátozásnak 
tenné ki, és (ii) azonnali hatállyal 
felmondhatja ezt a megállapodást 
anélkül, hogy bármilyen közvetlen 
vagy közvetett kárért felelősséget 
vállalna a Diáknak.

Tanfolyam kezdési időpontok
Intenzív, Általános és 

Vizsgaelőkészítő Tanfolyamok:
London, Cambridge, Brighton, 
Manchester, Eastbourne, Boston, 
Santa Barbara, Seattle, Honolulu, 
Toronto, St. Julian’s, München, 
Párizs, Barcelona, Playa Tamarindo, 
Róma, Auckland, Sydney, Perth, 
Szingapúr, Los Angeles, Vancouver 
Island: 

2022: Szeptember 12, 19, 26; 
Október 10, 24; November 7, 21; 
December 5, 19

2 023: Január 2, 9, 16, 30; Február 
13, 27; Március 13, 27; Április 3, 10, 
17, 24; Május 8, 22; Június 5, 19, 26; 
Július 3, 10, 17, 24, 31; Augusztus 7, 
14, 28; Szeptember 11, 18, 25; 
Október 9, 23; November 6, 20; 
December 4, 18.

Alap tanfolyamok:
2 023: Június 5, 19, 26; Július 3, 10, 
17, 24, 31; Augusztus 7, 14, 28 
(kivéve Sydney, Auckland és Perth)

Intenzív, Általános és 
Vizsgaelőkészítő Tanfolyamok:
Oxford, Bristol, Bournemouth, 
Torquay, Dublin, New York, Miami 
Beach, San Diego, San Francisco, 
Vancouver, Cape Town, Brisbane, 
Malaga, Berlin, Nizza, Tokió, Szöul:

2022: Szeptember 5, 19; Október 3, 
17, 31; November 14, 28; December 
12, 26

2023: Január 9, 23; Február 6, 20; 
Március 6, 20; Április 3, 10, 17; 
Május 1, 15, 29; Június 12, 26; Július 
3, 10, 17, 24, 31; Augusztus 7, 14, 21; 
Szeptember 4, 18; Október 2, 16, 
30; November 13, 27; December 11, 
25 

Alap tanfolyamok:
Július 3, 10, 17, 24, 31; Augusztus 7, 
14 (kivéve Brisbane és Cape Town)

További Alap, Intenzív, Általános 
és Vizsgaelőkészítő időpontok 
Sydney, Auckland, Perth, Fokváros 
és Brisbane 
2023: Január 2, 9, 16, 23, 30; 
Február 6, 13, 20, 27; Március 6, 13, 
20, 27; Április 3 

Nyelvi Év Külföldön Program
2022: Szeptember 19
2023: Január 9, Április 17, Június 19, 
Szeptember 18
2024: Január 8, Április 8, Június 17, 
Szeptember 16

fedezésére €500, továbbá hat 
hét tandíját számítja fel lemondási 
díjként.

Megszakítási díjak az utazás 
megkezdése után
Amennyiben a diák megérkezés 
után meg kívánja szakítani 
tanfolyamát, úgy értesítenie kell az 
iskola igazgatóját és aláírni a 
változásbejelentő nyomtatványt. A 
megszakítás napja az utolsó tanítási 
nap utáni szombat.
A tandíjon és szállásdíjon kívüli 
egyéb díjak nem visszatéríthetőek.

Összes helyszín, kivéve USA
A 12 hetesnél rövidebb 
tanfolyamokat 4 hetes felmondási 
idő, a 12 hetes vagy annál hosszabb 
tanfolyamokat pedig 8 hetes 
felmondási idő mellett lehet 
megszakítani. A felmondási idő utáni 
időszakra vonatkozó részvételi és 
szállás díjak teljes egészében 
visszatéríthetőek.

USA-n belüli helyszínek 
Amennyiben az utas az első 4 
hétben szakítja meg az utazást, az 
EF nem téríti vissza az első 4 hét 
részvétei díját (4 hetesnél rövidebb 
tanfolyam esetén a teljes részvétei 
díját megtartja). 
Amennyiben az utas az első 4 hét 
után, de a tanfolyam fele (a teljes 
lefoglalt időtartam 50%-a) előtt 
szakítja meg az utazást, úgy az 
EF időarányosan tartja vissza a 
részvétei díját.
Amennyiben az utas a tanfolyam 
fele (a teljes lefoglalt időtartam 
50%-a) után szakítja meg az utazást, 
az EF minden díjat megtart.

Az időarányos visszatérítéseket heti 
alapon számoljuk. USA-n belüli 
tanfolyamok esetében a 
visszatérítés az utolsó oktatási 
naptól számított 45 napon belül 
esedékes.
Az USA-ban a diákok tanfolyamát 
automatikusan megszakítjuk, 
amennyiben 30 egymás után napon 
nem vesznek részt az órákon.

Diákok magatartási szabályai
A diákok beleegyeznek, hogy a 
tanfolyam ideje alatt betartják a 
rájuk vonatkozó szabályokat és más 
irányelveket. A nem megfelelő 
magatartás nem kizárólagosan 
magában foglalja, a következőket: 
az oktatás menetének tartós 
zavarása, a szállás vagy iskola 
házirendjének megszegése, 
különösen, de nem kizárólag, 
ha az oktatáson ismétlődően, 
indokolatlanul nem vesz részt, illetve 
jogellenes vagy zavaró tevékenység 
folytatása, saját vagy más 
tulajdonának megrongálja, vagy az 
EF szabályzatának megszegése. A 
magatartási szabályokat megszegő 
diákok a tanfolyamról kizárhatók, és 
az utazás megszakításából származó 
többletköltségek és 
az egyéb jogkövetkezmények 
(pl. vízum visszavonása) a diákot 
terhelik és az igénybe nem vett 
szolgáltatások visszatérítésére nincs 
lehetőség, kivéve ha azt helyi 
szabályok előírják.

Útlevél és vízum
A diák az utazás és a tanfolyam 
során köteles a hatályos (útlevél-, 
vízum-, vám-, deviza-, egészségügyi 
és egyéb) jogszabályokat betartani. 
A vízumügyintézés minden esetben 
a diák feladata. Javasoljuk, hogy 
a vízumkérelmet négy hónappal a 
kurzus kezdete előtt kezdje meg. Ha 
egy diák nem teljesíti a vízumhoz 
kötött jelenléti követelményeket, az 
EF jelentheti a hallgatót a célország 
illetékes hatóságainál.
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