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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK  

A jelen általános szerződési feltételek célja, 
hogy a Magyar Köztársaság Polgári 
Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény 
(Ptk) szabályaival, különös tekintettel a 

6:254.§-ra, illetve az utazási szerződésről szóló 
281/2008. (XI. 28.) Korm. rendeletbe 
foglaltakkal összhangban meghatározza az 
MSE Tours Kft., mint utazásszervező 
(székhely: H-7621 Pécs, Rákóczi út 46. I/19, 
telephely: H-1052 Budapest, Váci u. 7., 
cégjegyzékszám: 02-09-076008, adószáma: 
22753593-2-02, Magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatalnál engedélyszáma: U-

001540, telefonszáma: 003612669307), 
megkötött vagyoni biztosítéka: a QBE 
Insurance (Europe) Limited Magyarországi 
Fióktelepénél 1143 Bp., Stefánia út 51. és az 
utas közötti utazási szerződésben nem 
szabályozott kérdéseket. Ezek az általános 
szerződési feltételek az utazási szerződésről 
szóló 281/2008. (XI.28.) Korm. rendeletnek 

megfelelő tájékoztatóval együtt az utazási 
szerződés kötelező, elválaszthatatlan részét 
képezik. 
 

1./ Az általános szerződési feltételek 
alkalmazási köre 
 

1.1 Az utazási szerződés alapján az 
utazásszervező köteles a szerződésben 
maghatározott utazásból, az út egyes állomásain 
való tartózkodásból, a szállás és az ezzel 

összefüggő szolgáltatásokból (így különösen: 
közlekedés, étkezés, idegenvezetés, szórakozás, 
kulturális program) álló szolgáltatást (utazást) 
teljesíteni, az utas pedig köteles a részvételi 
díjat megfizetni. 
 

2./ A szerződés megkötése 
 

2.1 Az utazási szerződést érvényesen csak 
írásban lehet megkötni és az utasnak át kell 
adni. Az utazási szerződés mindkét fél általi 

aláírásával és a díjelőleg utas általi 
befizetésével az utazási szerződés létrejön. 
 

2.2 A távollévők között az utazási szerződés 
csak akkor jön létre, ha az utas szándékát a 
jelentkezési lap aláírásával, vagy más módon 
egyértelműen közli, a jelentkezés az 
utazásszervezőhöz megérkezik, és az 
utazásszervező a jelentkezést nyilvántartásba 

vételt követően írásban, cégszerűen 
visszaigazolja, és az utas a díjelőleget befizeti, 
valamint egyidejűleg az aláírásával ellátott 
utazási szerződést és általános szerződési 
feltételeket, esetleges mellékleteit postai vagy 
elektronikus levelezés útján utazásszervezőnek 
megküldi. 
 

2.3 Az utazási szerződés függetlenül attól, hogy 
az utazási szolgáltatásokat az utas valamely 

harmadik személy javára rendeli meg, illetve, 
hogy az utas a harmadik személy 
vonatkozásában rendelkezik-e képviseleti 
jogosultsággal, az utazási szerződés az 
utazásszervező és az utazási szerződést aláíró 
személy között jön létre. A kötelezettségek az 
aláírót terhelik és a jogok a harmadik személyt 
illetik meg. 
 

2.4 Utazásszervező fenntartja a jogot a 
meghirdetett utazások feltételeit és programját 
tartalmazó programfüzetben, weboldalon, 
tájékoztatóban foglaltaktól való eltérésre. 
 

3./ Az utazási szerződés tartalma 
 

3.1 Az utazásszervező által meghirdetett 
utazások feltételeit és programját a 
programfüzetben, weboldalon, illetve 
tájékoztatóban foglaltak, a jelen általános 
szerződési feltételek, az utas által aláírt utazási 
szerződés együttesen tartalmazzák. 
 

3.2 Utazásszervező az utazási szerződésben 
rögzíti az utazásszervező, továbbá - ha az 
utazási szerződést utazásközvetítő útján kötik - 

az utazásközvetítő nevét, székhelyét / 
telephelyét, a nyilvántartásba vételi számát, 
telefonszámát, az utas nevét és lakcímét, 
továbbá  elektronikus levelezési címét, az utas 
által megrendelt szolgáltatást, a szolgáltatás 
igénybevételének idejét, helyét, adott esetben a 
személyszállítás eszközét és a célállomást, a 
szolgáltatásnak a szervezési díjat is magába 

foglaló díját (részvételi díj) forintban 
meghatározva, a szolgáltatás díján kívül eső, 
külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb 
kötelező terhek (így különösen az üdülőhelyi 
díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték) forintban 
meghatározott összegét, az utazási szerződés 
alapján fizetendő teljes díj forintban 
meghatározott összegét, továbbá annak fizetési 

ütemezését és módját, valamint az utas külön 
kéréseit, amelyet az utazási szerződés 
megkötése előtt közölt az utazásszervezővel, 
illetve az utazásközvetítővel. 
 

3.3 A 3.2. ponttól eltérően az utazásszervező 
által értékesített szolgáltatásokat és azok díját 
tartalmazó, az utas rendelkezésére bocsátott 
tájékoztatóban, illetőleg a jelen általános 
szerződési feltételekben is maghatározott 

információk tekintetében az utazási 
szerződésben elegendő a tájékoztatóra utalni. 
 

4./ A részvételi díj, előlegfizetés 
 

4.1 Az utazási szerződés eltérő rendelkezésének 
hiányában az utas a szerződés megkötésekor 
előleg címén a részvételi díj 40 százalékát 
köteles megfizetni. Ettől a rendelkezéstől akkor 
lehet eltérni, ha a külföldi közreműködővel 
kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget 

ró az utazási vállalkozóra. A díj teljes 
összegének megfizetését az utazásszervező 30 
nappal az utazás megkezdése előtt igényelheti, 
kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött 
szerződés miatt korábbi idő indokolt. 
 

4.2 A fizetés banki, postai átutalással, 
készpénzfizetéssel, vagy egyéb fizetési mód 
felhasználásával történhet. Ha az utas a 

részvételi díjat esedékesség szerint nem fizeti 
be, vagy átutalás esetén a díj az iroda 
számlájára nem érkezik meg, akkor az iroda 
úgy tekinti, hogy az utas az utazáson nem kíván 
részt venni, ennek megfelelően az utast törli a 
részvételre jelentkezők nyilvántartásából. 
 

4.3 Az utazásszervező fenntartja a díjváltoztatás 
jogát, azonban a díj emelésére kizárólag a 
szállítási költségek (ideértve az 
üzemanyagköltségeket), az utazási 

szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal 
kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező 
terhek (így különösen üdülőhelyi díj, 
horgonyzási díj, repülőtéri illeték) vagy 
valutaárfolyam változása miatt kerülhet sor az 
indulás napját legalább 20 nappal megelőző 
időpontban. A díjemelésnek a 
költségemelkedéssel arányban kell állnia. A 
díjemelés indokát az utazásszervező az utassal a 

díjemelés közlésével egyidejűleg közli. 
Amennyiben díjemelés a 8 százalékot 
meghaladja, a szerződéstől elállhat, ezt az 
utasnak haladéktalanul írásban jeleznie kell. 
 

5./ Az utas elállása az utazási szerződéstől 
 

5.1 Az utas az utazás megkezdése előtt az 
utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal 
bármikor elállhat. 
Ha az utas a saját érdekkörében felmerült okból 

áll el, köteles az utazásszervezőnek a részvételi 
díj százalékában kifejezett bánatpénzt fizetni az 
alábbiak szerint: az utazás megkezdését 
megelőző 60-45 nap között történő elállás 
esetén 10 %-ot, 45-30 napi közötti elállás 
esetén 30 %-ot, 30-15 nap közötti elállás esetén 
50 %-ot, 15 napon belüli elállás esetén 90 %-ot, 
48 órán belül, illetve meg nem jelenés esetén 

100 %-ot. Utazásszervező az utazás 
megkezdését megelőző 60. napon túl kezelési 
költséget számol fel: egyéni utas esetén 5.000,- 
Ft / fő, csoport esetén 20.000,- Ft / csoport. 
 

5.2 Ha az utazásszervező az utazási szerződés 
lényeges feltételeit az indulás előtt rajta kívül 
álló okból módosítani kívánja, így különösen, 
ha a díj emelkedésének mértéke a 8 %-ot 

meghaladja, 
 

a) az utas az eredetivel azonos, vagy magasabb 
értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, 
ha ennek nyújtására az utazásszervezőnek 
lehetősége van; 
 

b) az utazásszervező a helyettesítő szolgáltatás 
nyújtására nem képes, vagy az utas a neki 
felajánlott helyettesítő szolgáltatást nem 
fogadja el, az utas követelheti a teljes befizetett 

díj azonnali visszafizetését és a díj után az 
utazási szerződés megkötésétől számított időre 
az érintett naptári félévet megelőző utolsó 
napon érvényes jegybanki alapkamattal 
megegyező mértékű kamat és felmerült kárának 
a megfizetését a 6.2 pontban foglalt 
korlátozással. 
 

5.3 Ha az utas nem a 5.2 pontban meghatározott 
okból áll el, utazásszervező a kárának 

megtérítését követelheti, amely nem haladhatja 
meg a szerződésben meghatározott részvételi 
díj mértékét. 
 

5.4. 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 honlapján 
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kifejezetten az "utazásra nem javasolt" utazási 
célországokat és térségeket megjelölő 
felsorolásba felvételre kerül, az utazásszervező 

azonos, vagy magasabb értékű helyettesítő 
szolgáltatást nyújt. Ha a helyettesítő 
szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, 
az utazásszervező a díjkülönbözetet az utasnak 
megtéríti. Amennyiben az utazásszervező 
helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes 
vagy azt az utas nem fogadja el, az utas az 
utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől 

írásban elállhat, ebben az esetben az 
utazásszervező a befizetett részvételi díjat 
visszafizeti. 
 

6./ Az utazásszervező elállása 
 

6.1 Az utazásszervező legkésőbb az utazás 
megkezdése előtt 20 nappal írásban tett 
nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől. 
 

6.2 Ha az utazásszervező nem az utas 
érdekkörében felmerült okból áll el az utazási 

szerződéstől, akkor az utast az 5.2 pontban 
felsorolt szolgáltatások illetik meg és az 
utazásszervező köteles megtéríteni az utasnak 
az elállás következtében felmerült kárát, 
beleértve a nem vagyoni károkat is, kivéve, ha 
 

a) az utazásszervező 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 
túlfoglalás esetét - került sor, amelyet a 
szerződéskötés idején nem látott és ésszerű 
elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (a 
továbbiakban vis maior), vagy 
 

b) a jelentkezők száma a meghirdetett 
legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és 
az utazásszervező elállásáról az utast írásban, az 
utazás megkezdése előtti 20. napig írásban 

tájékoztatta. 
 

7./ Hibás teljesítés 
 

7.1 A szerződésben vállalt szolgáltatások 
teljesítéséért az utazásszervező felel. Az 
utazásszervező közreműködője magatartásáért 
úgy felel, mintha maga járt volna el, kivéve, ha 
a közreműködője felelősségét jogszabályban 
kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza. 
A fentiekre az utas figyelmét fel kell hívni. Az 

utazási szerződésben a kihirdető jogszabályt és 
a nemzetközi egyezményt meg kell jelölni. 
 

7.2 Ha az utazásszervező az utazás 

lebonyolítására légitársaságot vesz igénybe, 
felelősségére a 2005. évi VII. törvénnyel 
kihirdetett Montreali Egyezmény, a 
visszautasított beszállás, a légi járatok törlése, 
vagy hosszú késése esetén a 261/2004. EK 
rendelet, valamint a légi személyi szállítás 
szabályairól szóló 25/1999 (II.12.) Korm. 
rendelet rendelkezései az irányadók. 
 

7.3 Ha az utazásszervező az utazás 

megkezdését követően a szerződésben 
meghatározott szolgáltatást nem tudja 
teljesíteni, köteles azokat más, megfelelő 
hasonló értékű szolgáltatásokkal pótolni. Ha az 
utazásszervező ilyen helyettesítő 
részszolgáltatásokat nem tud nyújtani, vagy az 
utas azt indokoltan nem fogadja el, az 
utazásszervező - amennyiben az utas erre igényt 

tart - köteles gondoskodni az utasnak az utazás 
kiinduló helyére vagy az utas által elfogadható, 
a célországban található más visszaérkezési 
helyre történő szállításáról, ennek költségeit 
viselni, és az igénybe vett részszolgáltatások 
értékével csökkentett befizetett díjat 
visszafizetni. 
 

7.4 Az utas a hiba felfedezése után, a 
kárenyhítés érdekében haladéktalanul köteles 

kifogását az utazásszervezővel közölni; a közlés 
késedelméből eredő kárért felelős. Amennyiben 
a probléma helyben orvosolható, az utaskísérő 
vagy a helyi szolgáltató közreműködését kell 
kérni. Az utaskísérő az utas bejelentését, illetve 
annak a helyszíni szolgáltatóval való 
közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe 
foglalni, és annak egy példányát az utasnak 

átadni. Az utaskísérő köteles az utazási 
vállalkozót a panaszról tájékoztatni és a 
szükséges intézkedéseket a helyszínen 
megtenni.  
 

7.5 Az utazásszervező felel az utazási szerződés 
nem, vagy hibás teljesítésből eredő károkért, 
kivéve, ha a nem teljesítés, vagy hibás teljesítés 
sem az ő, sem az általa igénybe vett 
közreműködő magatartására nem vezethető 

vissza, különösen ha a hiányosságok az utas, 
vagy harmadik személyek magatartására 
vezethetők vissza, vagy vis maior esete 
következett be. Ilyennek minősül az a 

szokatlan, előre nem látható körülmény, amely 
az utazási vállalkozó akaratán kívül áll, és 
amelynek következményeit az utazásszervező a 

legkörültekintőbb gondoskodással sem lett 
volna képes elhárítani. Harmadik személynek 
tekintendő az, akinek tevékenysége az utazási 
szerződésben vállalt szolgáltatások 
teljesítésével nincs kapcsolatban, s a hibát az 
utazásszervező kellő gondossággal sem láthatta 
előre. 
 

7.6. Az utazásszervező az utazási szerződés 
nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből 

eredő károkért való felelősségét a részvételi díj 
összegének kétszeresében korlátozza. 
 

8./ Útlevél, vízum- vám-rendelkezések, 
biztosítás 
 

8.1 Az útlevél, vízum, vám-rendelkezések 
betartásáért az utas felel. Az utazásszervező a 
szerződés megkötése előtt köteles az útlevél, 
vízum, és vámszabályokról, illetve utóbb azok 

esetleges módosításáról az utast tájékoztatni. 
Ha a rendelkezések be nem tartása miatt az utas 
az utazáson nem tud részt venni 5.3 pont 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

8.2 Az utazásszervező köteles az utast 
tájékoztatni az utazási és útlemondási biztosítás 
megkötésének lehetőségeiről, a biztosítási 
szerződés tartalmáról, elemeiről, különösen az 
utazási és útlemondási biztosítás által fedett 

kockázatairól és a biztosítási díjakról. Az MSE 
által szervezett utak útlemondási biztosítást 
tartalmaznak. Ennek összege bármely fél 
elállása esetén sem téríthető vissza! 
 

9./ Partnerek 
 

Partnereink ajánlatai esetén az utazást és a 
szolgáltatásokat a partner iroda szervezi, és az ő 
utazási szerződési feltételeik érvényes. Ezt 
jelentkezés előtt irodáinkban 

áttanulmányozhatja. Ezeknél az utaknál az 
MSE csak az utas felé történő megfelelő 
tájékoztatásért felelős, minden egyéb felelősség 
az adott utat szervező irodát terheli.  
 

10./ A jogviták rendezése 
 

Az utazásszervező kötelezettséget vállal az 
esetleges hibás teljesítésből eredő jogos igények 
peren kívüli rendezésére. Jogvita esetén a 
felperes vagy az alperes lakóhelye (székhelye) 

szerint illetékes Bíróság jár el. 
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