
UTAZÁSI SZERZŐDÉS 
csoportos utazásról 

 
1. Amely létrejött az alábbi Szerződő felek között 

egyrészről: 

Cégszerű megnevezés: Universal Travel Kft. 

Székhelye: 9022 Győr Szent István út 43. I/3. 

Adószám: 14939789-2-08 

Regisztráció: U-001084 

Ügyintéző neve: Horváth Nóra 

Telefonszáma: 96/310-939, 30/277-2310 

 
mint a továbbiakban: Szolgáltató és 

 
másrészről: 

Megrendelő:  

Címe:  
 

mint a továbbiakban: Megrendelő,  
külön-külön Fél, együttesen Szerződő felek  között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel. 
 
Szolgáltató által szervezett utazásokra a Polgári Törvénykönyv 389–401. § és 415–416. §, valamint az 
utazási és utazást közvetítő szerződésekről szóló 214/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet és a 
szerződésben foglaltak az irányadók. 
 

2. A Szerződés tárgya 
Az Utazási Szerződés tárgya az Utazási Iroda által kiadott Grüne Woche 2014 szakkiállításra 
szóló ajánlatban megjelölt csoportos utazás. Az utazás díját, időpontját, útvonalát és 
Szolgáltatónak ezzel kapcsolatos összes szolgáltatását az ajánlat tartalmazza. Az ajánlat a jelen 
Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.   
 
Részvételi költségek: 
….. fő részére: ……… Ft/fő egyágyas szobákban 
Összesen: ……………………………………………... 
A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, az Iroda eljárási 
díját illetve szervezési költségét és az általános forgalmi adót foglalja magában. 
 

3. Fizetési feltételek  
Az Utazási Szerződés aláírásával egyidejűleg a Szolgáltató által a 2. pontban meghatározott részvételi 
díjakat 2014. ………………….-ig Megrendelő a számla ellenében megfizeti. 



 
4. Árváltozás joga  

Nemzetközi szerződésen alapuló díjszabási vagy hatósági árváltozás, a Forint deviza-árfolyamának 
változása vagy egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték mértékének időközbeni változása miatt 
az Iroda a részvételi díjat az utazás megkezdése előtt 21 nappal felemelheti. A díjemelés indokát és 
mértékét Szolgáltató Megrendelővel írásban közli. Ha a részvételi díj emelkedése az eredeti részvételi 
díj 10 %-át meghaladja, Megrendelő az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 20 napon belül 
az utazási szerződéstől elállhat, és az Iroda köteles a befizetett összeget teljes egészében 
visszatéríteni. 
 

5. Legkisebb utaslétszám és vis maior esete 
Az Iroda az utazáshoz szükséges legkisebb utaslétszámot 9 főben határozza meg. Ennek hiányában az 
utazás megkezdése előtt legkésőbb 15 nappal az utazási szerződéstől elállhat.  
Megilleti az elállás joga az Irodát abban az esetben is, ha az utazási szerződés megkötésekor előre 
nem látható külső körülmény a célországban bekövetkezett – az életet és egészséget, illetve a vagyoni 
biztonságot veszélyeztető – politikai esemény vagy természeti csapás veszélyezteti. 
Abban az esetben, ha az Iroda a minimális utaslétszám el nem érése miatt a szerződéstől nem áll el, 
külön értesíti az Utast arról, hogy idegenvezetőt tud-e a csoporthoz beosztani. 
 

6. Utazás feltételeinek változása esetén 
Amennyiben az Iroda az utazás feltételeit (a programot, az utaztatás módját stb.) a szerződéskötés 
után lényegesen megváltoztatja, akkor Megrendelő az erről szóló értesítés kézhezvételtől számított 10 
napon belül az Utazási Szerződéstől elállhat. 
 

7. Amennyiben Megrendelő eláll az utazástól  

Amennyiben a Megrendelő bármilyen okból eláll a szerződéstől, visszatérítési igénnyel nem léphet fel 
2014. ………………………..-ét követően.  
A lemondás írásos formában történhet, ajánlott, tértivevényes levélben vagy telefax útján.  
Megrendelő köteles igazolni a lemondás megtörténtét és annak időpontját.  
 

8. Engedményezési jog  
Megrendelő jogosult az utazást másra engedményezni. Az erről szóló rendelkezését nyomban köteles 
az Irodával közölni. Az Iroda az engedményezést akkor köteles elfogadni, ha azt legkésőbb az utazást 
megelőző 36 órán belül közlik vele. 
Az engedményező felel azért, hogy az engedményes megfelel az utazási feltételeknek. Felelős továbbá 
az engedményezést megelőzően esedékessé vált kötelezettségekért és az engedményezés miatt 
felmerülő többletköltségekért. 
 

9. Iroda változtatási joga  
Az Iroda – kivételes esetekben – fenntartja a jogot a szálláshely kategórián belüli változtatására, 
valamint a programok azonos jellegű és értékű programokra való felcserélésére. 

 



10. Iroda felelőssége 
Szolgáltató a Szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor is felel, ha a szolgáltatást 
közreműködő útján teljesíti. Ha az Iroda az utazást nem a Szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles 
a részvételi díjat arányosan leszállítani.  
Szolgáltató köteles a szerződésszegéssel okozott kárt megtéríteni, de mentesül a kötelezettség alól, ha 
bizonyítja, hogy a szerződésszerű (hibátlan) teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az adott 
helyzetben általában elvárható. 
Szolgáltató nem köteles a díjat leszállítani, ha Megrendelő valamely szolgáltatást saját elhatározásából 
vagy érdekkörében felmerült okból nem vette igénybe. 
 

11. Nem szerződésszerű teljesítés 
A nem szerződésszerű teljesítésből eredő igény érvényesítésének feltétele, hogy az Utas kifogását a 
hibás teljesítés észlelésekor az utaskísérőnek vagy az Iroda képviselőjének – ennek hiányában a helyi 
szolgáltatónak – haladéktalanul bejelentse, aki köteles azt jegyzőkönyvezni. Az Utas a nem 
szerződésszerű teljesítésből fakadó igényét a hazaérkezést követően legkésőbb 15 napon belül az 
Irodának a helyszínen felvett jegyzőkönyvet mellékelve írásban köteles bejelenteni. Az Iroda köteles 
az igényt megvizsgálni, és a bejelentéstől számított 60 napon belül a vizsgálat eredményéről 
tájékoztatni az Utast. 
 

12. Utas kötelessége 
Az Utas az utazás során köteles az utazásra vonatkozó hatályos jogszabályokat megtartani. Ennek 
elmulasztása vagy megszegése esetén keletkezett károk vagy többletköltségek az Utast terhelik. 
Amennyiben az Utas a jogszabályok megsértése miatt az utazásban nem vehet részt, az Iroda jogosult 
az Utassal szemben a teljes részvételi díjat érvényesíteni. 
 

13. Utas felelőssége 
Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik 
felelősséggel 
 

14. Vagyoni biztosíték 
Az Iroda a működéséhez szükséges vagyoni biztosítékra vonatkozó biztosítást az Európai Utazási 
Biztosító Zrt.-nél (1132 Budapest Váci út 36-38.) kötötte meg. A vagyoni biztosíték területi hatálya az 
Iroda által Magyarországról külföldre szervezett valamennyi utazás. A biztosítás kötvényszáma: 28677 
– KE - 01/2013, összege 5.000.000 Ft, célja az utazásszervezői tevékenységből adódó esetleges károk 
megtérítése. 
 

15. Peres ügyekben illetékes bíróság 
Az Iroda által szervezett utazással kapcsolatos minden vitás kérdésben a felek megegyezésre 
törekednek. Ennek hiányában alávetik magukat a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság kizárólagos 
illetékességének. 
 
 



16. Egyéb rendelkezések 
Megrendelő utasainak nevében jár el. 
Megrendelő kijelenti, hogy az Iroda által kiadott utazási ajánlatban és szerződésben rögzített részletes 
feltételeket megismerte, és azokat elfogadja, illetve ezekről utasait tájékoztatja. 

 
 

Győr, 2014. ………………………… 
 

 
 

……………………………….………. ………………………..…………….. 
Név 

Megrendelő cégszerű aláírása 
Név 

Iroda képviselője 
 
 
 
Melléklet: 
1. Utazási ajánlat  
2. Nyilatkozat 
 

2., melléklet - Nyilatkozat 

Megrendelő neve és címe:  

ezen nyilatkozattal igazolom, hogy az Universal Travel Kft-től (9022 Győr Szent István út 43. I/3.) a 
szerződésben megrendelt  utazásszervezési szolgáltatást 

a 2007. évi CXXVII. tv. 206. §-a alapján 
o nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségben (azaz utasként) veszem igénybe. 
o adóalanyként saját nevemben és javamra, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) veszem 

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

 
A három variáció közül egyet ki kell választani! 

Az ÁFA tv. alapján kötelező ezen nyilatkozatot kitölteni! 

Dátum: 2014. ……………………….. 

       …………………………………………….. 

         aláírás 
 

 
 


