
UTAZÁSI SZERZŐDÉS 

 

Az Eger Travel Utazászervező Kft által szervezett utakhoz 

 amely létrejött egyrészről az Eger Travel Utazásszervező KFT. ( továbbiakban Eger Travel ) 3300 

Eger, Széchenyi u. 26. ., Tel: 36/515-206, Fax: 36/515-207 Adószám 14837388-2-10, Cg. Sz.: 10-09-

0209719, Bejegyzés száma: U-001070 mint utazási vállalkozó, (továbbiakban Eger Travel) 

másrészről a megrendelő, (továbbiakban utas ) között a mai napon az alábbi feltételekkel. 

Az EGER TRAVEL által szervezett utazásokra a Ptk. 289-401 paragrafusa, 415-416 szakasza, az 

utazási szerződésekről szóló 281/2008 ( XI.28) Korm. rendeletekben foglaltak az irányadók. 

1.Az utazási szerződés  az Eger Travel és az Utas között létrejön, amennyiben az utas a szolgáltatást 

megrendelte, az előleget, vagy a részvételi díjat befizette, az Eger Travel a jelentkezést elfogadta, 

nyilvántartásba vette és a felek az Utazási Szerződést aláírták. Utas(ok) a részvételi díj 40 %-

ának megfelelő összegű előleget ezen szerződés aláírásával egyidejűleg megfizet(nek). A teljes 

részvételi díj hátralékot az utazás megkezdése előtt 30 nappal ki kell egyenlíteni. Az utas tudomásul 

veszi, hogy az Eger Travel nem köteles az utas figyelmét a hátralék kifizetésére külön felhívni. Abban 

az esetben, ha az utas a fizetési feltételeknek-írásban történő fizetési felszólítás ellenére –nem tesz 

eleget, tudomásul veszi, hogy az Egert Travel a megkötött utazási szerződést megszűntnek tekinti, és a 

befizetett összegből költségeit érvényesíti a szerződés 11. pontja alapján. 

2. A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, illetve szervezési 

költségét és annak ÁFA- ját foglalja magában. Az utasbiztosítás értéke a díjban nem szerepel. Az Eger 

Travel és az utas között utazásképtelenség esetére szóló biztosítás köthető, amely a teljes részvételi díj 

5 %- a. Ez a biztosítási módozat csakis a jelentkezéssel, ill. az előleg megfizetésével egyidejűleg 

köthető. Nem alkalmazható viszont az út indulását megelőző 36 napon belül történő jelentkezés 

esetén. 

3. A betegség,-baleset,-és poggyászbiztosítást a részvételi díjak nem tartalmazzák, de lehetőség van az 

Eger Travel irodában több biztosító társaság biztosításából választani . 

A biztosítások megkötése önállóan történik. Amennyiben az utas nem köt biztosítást, akkor 

betegségéből, balesetéből eredő összes felelősség és költség őt terheli. 

4. A szolgáltatás esedékessége előtt 30 napon belül történő megrendelés esetén a teljes részvételi díj 

fizetendő. 

5. A részvételi díjban nem szereplő egyéb összeget indulás előtt az irodánknál, illetve a célországban, 

a helyszínen kell kifizetni (fakultatív programok, apartmanoknál kaució stb.). 

6. Bel- vagy külföldi szállítási költségek, ideértve az üzemanyagköltségek, a valutaárfolyamok 

megváltozása, valamint az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték 

és egyéb kötelező terhek (reptéri illeték, üdülőhelyi díj ) változása miatt az Eger Travel a részvételi 

díjat –legkésőbb, az utazás megkezdése előtt 20 nappal- felemelheti. Ha részvételi díj emelése a 10%-

ot meghaladja, az utas az erről kapott értesítéstől számított 3 napon belül elállhat a szerződéstől és a 

befizetett összeg részére teljes egészében visszajár, vagy az eredetivel azonos vagy magasabb értékű 

helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha erre az utazási vállalkozónak lehetősége van. 

7. Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokat (útlevél, vám, deviza, 

stb.) betartani. Ezek elmulasztásából illetve megszegéséből eredő költségek és károk az utast terhelik.  

8.Az Eger Travel az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az 

utazási szerződéstől akkor, ha az Eger Travel által nem befolyásolható, el nem hárítható - az emberi 

életet és egészséget, vagyonbiztonságot veszélyeztető olyan külső körülmény adódik – amelyet a 

szerződéskötés idején nem láthatott előre, ill. csoportos utazások esetében a jelentkezők száma nem éri 

el az utazás indításához szükséges minimum létszámot. 



9 .Az utazás megkezdése előtt legalább 7 nappal Eger Travel vouchert ill. részvételi jegyet állít ki, 

mely tartalmazza az igénybevételhez szükséges információkat. 

10. Az utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazásban való részvétel jogát harmadik személy 

részére engedményezni. Az utas köteles erről az utazási vállalkozót haladéktalanul tájékoztatni. Az 

engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből 

eredő igazolt többletköltségekért az engedményező és az engedményezett egyetemlegesen felel 

11. Az utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal bármikor 

elállhat, de ha az utazás megkezdése előtt 60 napon belüli lemondás, illetve hatósági elutasítás miatt 

nem vesz részt az utazáson, az alábbi összegű költségátalányt kell megfizetnie: 60-36 nap közötti 

lemondás esetén a teljes részvételi díj 10%-át, 35-21 nap közötti lemondás esetén a teljes részvételi 

díj 50%-át, 20-11 napon belül a részvételi díj 75%, 10 napon belüli lemondás esetén a teljes 

részvételi díj 100%-át. 

                                                           

 Orvosilag igazolt betegség miatt történő 60 napon belüli lemondás esetében is a fenti költségátalányt 

kell megfizetni, kivéve az utazásképtelenség esetére szóló érvényes biztosítással rendelkezők 

részvételi díját, amely megléte esetén a befizetett részvételi díjnak, ill. díjelőlegnek az önrésszel 

csökkentett része kerül a biztosító által visszafizetésre. Menetrend szerinti járatokkal történő utazásnál, 

a kötbérmentes határidőn belüli lemondás esetén a felmerülő közlekedési költségek az utast terhelik. 

Amennyiben az utas a megrendelt szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából 

vagy az érdekkörében felmerült okból (pl. érvénytelen, lejárt, vagy az utazás kezdetéig el nem készült 

útlevél, vagy vízum) nem veszi igénybe, az utazáson részt venni nem tud, úgy a befizetett részvételi díj 

visszatérítésére nem tarthat igényt. Ha az utas eláll az utazási szerződéstől, az utazásra vonatkozó jogai 

megszűnnek. Ebben az esetben az Eger Travel a visszamondott helyeket újból értékesítheti. 

12. Az Eger Travel a szerződésben vállalt szolgáltatásokért akkor is felel, ha azokat a közreműködő -

partner iroda- útján teljesíti. Az Eger Travel a szerződésszegéssel járó kárt köteles megtéríteni, kivéve 

ha a nem teljesítés vagy hibás teljesítés sem az Eger Travel, sem az általa igénybe vett közreműködő 

partner magatartására nem vezethető vissza. Amennyiben az utazást vis major, háborús konfliktus, 

terrorcselekmény, járvány, sztrájk, vagy elháríthatatlan természeti csapások, befolyásolják, az Eger 

Travel fenntartja magának az utazás módosításának vagy le nem bonyolításának jogát. 

13. Az utazási szerződés hibás, nem szerződésszerű teljesítésből eredő igény érvényesítésének 

feltétele, hogy az utas a kifogását a helyszínen az utaskísérőnek, ennek hiányában a helyszíni 

szolgáltatónál, vagy a partnerirodában, szállodában haladéktalanul írásban bejelentse, azaz 

jegyzőkönyvbe rögzítse és leigazoltassa. A bejelentés késedelméből eredő kárért az utas felelős. 

Utaskísérő köteles az Eger Travelt haladéktalanul tájékoztatni és a szükséges intézkedéseket megtenni. 

Utaskísérő hiányában – ha a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta,- az utas köteles az Eger Travelt 

tájékoztatni, és kártérítési igényét a hazaérkezésekor a körülmények által lehetővé tett legrövidebb 

időn belül az Eger Travel -hoz írásban, a jegyzőkönyvvel együtt jelentheti be. Amennyiben az utas 

kifogásait nem közölte a helyszínen történő orvoslás, vagy jegyzőkönyv felvétel céljából, ill. 

kárigényét késedelmesen jelentette be, úgy az Eger Travel mentesül a kár megtérítésének 

kötelezettsége alól. Az Eger Travel köteles a bejelentett igény jogosultságát kivizsgálni és álláspontját 

a bejelentéstől számított 30 napon belül az utassal írásban közölni.  

14. Az Eger Travel nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utas saját elhatározásából, vagy 

érdekkörében felmerült ok miatt nem vett igénybe valamilyen szolgáltatást. 

15. Az Eger Travel fenntartja a jogát a szálloda, szálláshely kategórián belüli megváltoztatására, 

valamint a programok azonos jellegű és értékű programra való felcserélésére. 

16. A programfüzetben/ web oldalon feltüntetett szállodák kategóriái az illető ország előírásainak 

felelnek meg és a magyar szabványtól eltérőek is lehetnek. 



17. Az Eger Travel utazás előtt megmaradt helyeit üzletpolitikai okokból esetenként kedvezményes 

áron értékesíti (last minute akció). Ebben az esetben a korábban teljes árat fizető utasoknak 

visszatérítés nem jár. Az utazási feltételek az akciós ajánlatokra is érvényesek. 

18.Az utazási szerződést, a katalógusban/ web oldalon lévő hasznos információkat az utas 

jelentkezéskor elolvassa, és tudomásul vételét aláírásával igazolja. Amennyiben egy utas több személy 

részére rendeli meg a szolgáltatásokat, aláírásával utastársai nevében is nyilatkozik, ill. szerződést köt. 

19.Saját poggyászának, kézicsomagjának őrizetéről az utazás során az Utas maga köteles 

gondoskodni.        

20. Az Eger Travel a 213/1996 ( XII.23.) Korm. rendelet által előírt kötelezettségét teljesítve 

az UNION Vienna Insurance Group Bi Biztosító Zrt. Meira Kft. -vel  kötött szerződé t( Címe: 1137 

Budapest, Szent Is. krt. 22. Tel. 06 1 2308760, kötvény.sz.: UKB-001/2009 

21. Az Eger Travel által szervezett utazással kapcsolatos vitás kérdéseket a felek igyekeznek békés 

úton rendezni, per esetén alávetik magukat a Heves megyei polgári bíróság illetékességén. 

22. Jelen Utazási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. sz. Melléklet, mely tartalmazza az 

utas által megrendelt szolgáltatásokat és azok díjait. 

  

Kijelentem, hogy az Utazási Szerződésben foglaltakat tudomásul vettem, aláírásommal egyidejűleg 

elfogadom, magamra és utastársaimra nézve kötelezőnek tekintem. 

  

  

  

  

___________________________              ______________________ 

              Utas aláírása        Eger Travel 

                ügyintéző aláírása  

                                                                    

  



    

NYILATKOZAT 

2011. január 01-tıl hatályos többször módosított ÁFA-törvény 206 §-a alapján az ügyfél (megrendelő) 

köteles 

nyilatkozni arról, hogy az utazásszervező által nyújtott szolgáltatást milyen minőségben veszi igénybe. 

A nyilatkozattétel minden ügyfél (megrendelő) esetében kötelező. 

A kötelező nyilatkoztatással összefüggésben módosul az adózás rendjéről szóló törvény, mulasztási 

bírságravonatkozó előírásai, az alábbiak szerint: 

  

Az utazásszervezési szolgáltatást igénybevevő adózó mulasztási bírsággal sújtható, ha az 

utazásszervezési 

szolgáltatásról valótlan nyilatkozatot tesz, vagy a nyilatkozattételt elmulasztja. 

  

Alulírott______________________________________________________________ az EGER 

TRAVEL Kft - 

utazásszervező– által szervezett alábbi utazással kapcsolatban a következők szerint nyilatkozom: 

  

Utazás megnevezése, helye_______________________________________________ 

  

Utazás időpontja_______________________________________________________ 

  

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

* Adóalanyként saját nevében és javára, tehát végsőfelhasználóként (azaz utasként veszi igénybe) 

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

/A megfelelő rész aláhúzandó!/ 

  

Dátum:_________________________ 

  

  

  

____________________________                                                                     

  


