
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

A Safari Travel Kft. (a továbbiakban: Safari Travel, 

1132 Budapest Visegrádi utca 18. (egyben levelezési 

cím) Tel/Fax: 06-1-239-4848, Magyar Kereskedelmi 

és Engedélyezési Hivatal (1124 Budapest, 

Németvölgyi út 37-39.; Telefon: (1) 4585-800; 

mkeh@mkeh.gov.hu) nyilvántartási száma: R-

1869/1999, adószáma: 10987003-2-41, Fővárosi 

Cégbíróság cégjegyzékszám: 01-09-460-796) Utazási 

Iroda által szervezett utazásokra a Safari Travel és az 

utas (a továbbiakban: Utas) által megkötött (i) utazási 

szerződésben (a továbbiakban: Utazási szerződés), a 

Safari Travel utazási szolgáltatásait ismertető (ii) 

programfüzetében, (iii) egyéb tájékoztatójában (iv) 

az utazásban való részvételre vonatkozó 

okmányokban, (v) a részvételi díj megfizetését 

igazoló számlában és (vii) jelen Általános Szerződési 

Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) foglaltak (az i-

vi. pontok együttesen: Utazási dokumentumok), míg 

az előzőekben nem szabályozott kérdésekben az 

utazási szerződésről szóló 213/1996 (XII.23.) 

kormányrendelet az utazásszervező és közvetítő 

tevékenységről és 281/2008.(XI.28.) 

kormányrendelet (a továbbiakban: 

Kormányrendelet), a Ptk., valamint annak különösen 

az utazási szerződésről rendelkező 415-416 §-ai az 

irányadóak.  

 

 

I. AZ UTAZÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE  

1. Az Utazási szerződés az alábbi feltételek együttes 

teljesülése esetén akkor jön létre, amikor:  

(i) az Utas az utazást megrendelte, az 

előleget befizette, 

(ii) a Safari Travel a megrendelést 

elfogadta, a jelentkezést nyilvántartásba 

vette, valamint 

(iii) az írásbeli utazási szerződést a Safari 

Travel és az Utas aláírta. 

 2. Ha a jelentkezést helyhiány, vagy más ok miatt a 

Safari Travel csak feltételesen fogadta el, az Utazási 

szerződés csak akkor tekinthető létrejöttnek, ha a 

jelentkezés feltétel nélküli elfogadásáról az Utas 

értesítést kap. Ezen értesítésig a Safari Travel az Utas 

jelentkezését bármikor visszamondhatja és a 

befizetett előleget részére visszafizeti.  

3. Amennyiben az Utas nem személyesen jár el az 

Utazási szerződés létrehozásakor (különösen útra 

jelentkezik, előleget fizet), akkor teljes bizonyító 

erejű magánokirattal rendelkező megbízottja jogosult 

helyette és nevében eljárni.  

4. Jogi személy esetében a cégjegyzési jogosultság 

igazolására aláírási címpéldány és 30 napnál nem 

régebbi cégkivonat szolgál. 

5.1. Az Utas jogosult az Utazási szerződésben 

lekötött utazásban való részvétel jogát olyan 

harmadik személy részére engedményezni, aki 

megfelel az Utazási szerződésben meghatározott 

utazási feltételeknek. Az Utas köteles erről a Safari 

Travelt haladéktalanul tájékoztatni. Az 

engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses 

kötelezettségekért és az engedményezésből eredő 

igazolt többletköltségekért az engedményező és az 

engedményes egyetemlegesen felel. 

5.2. Az Utas olyan személyre engedményezheti az 

utazásban való részvétel jogát, aki megfelel az 

Utazási szerződésben meghatározott utazási 

feltételeknek.  

 

 

II. A DIJFIZETÉSI FELTÉTELEK  

1.1. A forintban meghatározott részvételi díj 

tartalmazza: 

(i) az utazás meghirdetett programjában 

meghatározott szolgáltatások (alap- és 

járulékos szolgáltatások) díját, 

(ii) a Safari Travel szervezési költségét. 

1.2. A részvételi díjnak nem tárgya a külön 

felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező 

terhek (például: üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, 

repülőtéri illeték) forintban meghatározott összege.  

2. Az Utas az Utazási szerződés megkötésével 

egyidejűleg a Safari Travelnek az alábbi típusú 

díjakat fizeti meg: 

 - a részvételi díj 40%-a mint előleg,  

- egyéb külön megrendelt szolgáltatások előlegei.  

3. Az Utasnak az utazás megkezdése előtt 35 nappal 

a teljes részvételi díj hátralékát, valamint a II/1.2. 

pont szerinti (adó, illeték és egyéb kötelező terheket)  

ki kell egyenlítenie, ide nem értve azt az esetet, ha a 

Safari Travel és a külföldi közreműködő közötti 

szerződés ennél korábbi időpontot tesz indokolttá. 

Ugyanezen időpontban esedékes a jelentkezéskor 

megrendelt kapcsolódó szolgáltatások díjának 

kiegyenlítése (fakultatív programok, baleset,- 

betegség,- poggyászbiztosítás, stb.) - teljesítve a 

postaköltséget is. A Safari Travel vállalja, hogy a 

teljes részvételi díjnak az Utas általi megfizetését 

követően számlát állít ki az Utas nevére. 

4. A Safari Travel tájékoztatja az Utasait, hogy a 

díjhátralék kifizetése tárgyában külön értesítést nem 

küld. Az Utas tudomásul veszi, hogy a díjhátralék 

fizetési határidejének eredménytelen lejárta minden 

további jognyilatkozat nélkül megszünteti az Utazási 

szerződés érvényességét, abban az esetben is, ha a 

foglalást már a Safari Travel az Utas részére 

visszaigazolta,ebben az esetben a IV. bekezdés 4.1-es 

pontja lép életbe.  

5. Amennyiben a jelentkezés az utazást megelőző 35 

napon belül történik, a fenti díjak teljes összegét a 

jelentkezéskor be kell fizetni. 

6. Az Általános forgalmi adóról szóló 2007/CXXVII. 

Évi tv. 206 § (1) c.pontjának 2009. február 1-i 

változása értelmében utasnak az minősül, 

aki ténylegesen utazik. Amennyiben a számlát jogi 

személynek kell kiállítani (a szerződő fél jogi 

személy) úgy az áfatörvény 15. szakasza alapján az 

idegenforgalmi szolgáltatás árára +27% általános 

forgalmi adót kell felszámítani, mely összeget a 

katalógusban szereplő vagy a szórólapon 

meghirdetett részvételi díjak ára nem tartalmaz. 

 

7. A Safari Travel által meghirdetett kedvezményes 

ajánlatok és a különböző kedvezmények nem 

vonhatók össze. A Safari Travel fenntartja magának a 

jogot, hogy esetenként kedvezményes (csökkentett 

részvételi díjú) akciókat hirdessen meg olyan árakon, 

amelyek a katalógusában nem szerepeltek. Ez nem 

módosítja a már előleggel vagy teljesen befizetett 

díjú utazások mindkét fél (utas és Safari Travel ) által 

elfogadott feltételeit. Ez esetben a részvételi díj a 

mindenkori szerződéskötésben meghatározott 

részvételi díj 

 

 

III. MEGNÖVEKEDETT KÖLTSÉGEK  

1. A részvételi díj emelésének lehetőségeit az Utazási 

szerződés tartalmazza. 

2. A részvételi díjváltozás indokát a Safari Travel 

közli az Utassal.  

 

 

IV. AZ UTAS ELÁLLÁSA  

4.1. Ha az Utas az utazás megkezdése előtt 35, 

szálláshely (apartman) igénybevételére irányuló 

Utazási szerződés esetén 45 napon belül az Utazási 

szerződéstől - a saját érdekkörében felmerült okból - 

eláll, a Safari Travel igényelheti az Utazási 

szerződésből eredő - az Utas által befizetett részvételi 

díjat meg nem haladó - kárának a megtérítését 

lemondási költségként az alábbiak szerint: ha az 

elállás az utazás előtti  

60 - 35. napon történik, a részvételi díj 10%-át, 

34 - 21. napon történik, a részvételi díj 40%-át, 

20 - 11. napon történik, a részvételi díj 60%-át, 

10 - 5. napon történik, a részvételi díj 80%-át, 

4 napon belül, vagy lemondás nélkül a részvételi díj 

100%-át kell az Utasnak lemondási költségként 

fizetnie.  

4.2. A külön megjelölt utazásoknál a költségmentes 

elállási idő 35 napnál hosszabb. Ezeknél az 

utazásoknál az elállási határidőt, illetve az eltérő 

feltételeket a Safari Travel a jelentkezéskor írásban 

közli.  

4.3. Nem charter repülőjárattal történő utazás esetén, 

amennyiben a hajó – és légitársaság lemondási 

feltételei az 4.1 pontnál szigorúbbak, a hajó – vagy 

légitársaság feltételei alkalmazandók a hajó- és 

repülőjegyek tekintetében. A repülőjegy nem 

módosítható és nem visszatéríthető. 

4.4. Ha a Safari Travel az Utazási szerződés lényeges 

feltételeit az indulás előtt rajta kívül álló okból 

kívánja jelentősen módosítani, így különösen, ha a 

díjemelés mértéke a 8%-ot meghaladja, köteles erről 

az utast haladéktalanul tájékoztatni. Díjemelés az 

utazás előtt legkésőbb 20. napig lehetséges. Az Utas 

az elállási szándékot személyesen, vagy írásban 

ajánlott levélben kell jelezni a Safari Travel részére.  

4.5. Az elállás időpontja alatt azt az időpontot kell 

érteni, amikor az elállás ténye Safari Travel 

tudomására jut.  

4.6. Amennyiben az Utas a változás (4.4. pont) 

közlésétől számított 15 napon belül elállási szándékát 

nem jelenti be a Safari Travel részére, ezt úgy kell 

tekinteni, hogy az elállás jogával nem kíván élni, a 

szerződésmódosítási javaslatot elfogadja. (A változás 

közlésétől számított határidő számításánál a közlést 

tartalmazó értesítés kézhezvételének az időpontja az 

irányadó. Amennyiben ez nem állapítható meg, úgy a 

postai úton feladott küldeményt a feladástól számított 

5. napon kézbesítettnek kell tekinteni.) 

4.7. Amennyiben a Safari Travel viszonteladóként, 

más iroda útját értékesíti, abban az esetben az adott 

utazásszervező utazási feltételei az érvényesek. 

 

 

V. A SAFARI TRAVEL ELÁLLÁSA  

1. A Safari Travel legkésőbb az utazás megkezdése 

előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az 

Utazási szerződéstől. 

2. Ha a Safari Travel nem az utas érdekkörében 

felmerült okból áll el a szerződéstől, 

a) az utas az eredetivel azonos vagy magasabb 

értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha 

ennek nyújtására a Safari Travelnek lehetősége van, 

és 

b) ha az a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás 

nyújtására nem képes, vagy az Utas a felkínált 

helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, a Safari 

Travel a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére, 

és az után az Utazási szerződés megkötésétől 

számított időre az érintett naptári félévet megelőző 

utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal 

megegyező mértékű kamat megfizetésére köteles.  

3. Ha a 2./a pontja szerinti helyettesítő szolgáltatás az 

eredetinél alacsonyabb értékű, a Safari Travel köteles 

a díjkülönbözetet az Utasnak megtéríteni. 

4. Ha a Safari Travel nem az Utas érdekkörében 

felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, a jelen 

fejezetben foglaltakon túlmenően köteles az Utasnak 

az elállás következtében felmerült kárát (ideértve a 

nem vagyoni kárt is) megtéríteni, kivéve, ha 

a) a Safari Travel 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 a 

Safari Travel elállásáról az utast írásban, az utazási 

szerződésben megjelölt időtartamon belül 

tájékoztatták. 
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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

5. A Safari Travel nem köteles a részvételi díjat 

leszállítani, ha az Utas valamely szolgáltatást saját 

elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült 

okból nem vette igénybe.  

 

VI. HELYTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉG HIBÁS 

TELJESÍTÉS ESETÉN  

1. Az Utazási szerződésben vállalt szolgáltatás 

minőségével, hibájával kapcsolatos kifogást az 

Utasnak a helyszínen az utaskísérővel, illetve a 

helyszíni szolgáltatóval haladéktalanul közölni kell, 

valamint a voucheren fel kell tüntetni. Az Utas 

felelős a közlés késedelméből eredő kárért, valamint 

a bizonyítási teher is az Utast terheli.  

2. Az Utaskísérő köteles közreműködni a kifogásnak 

a helyszíni szolgáltatónak történő bejelentés során. A 

panaszt teljes terjedelmében az Utaskísérő köteles 

jegyzőkönyvbe foglalni és egyik példányát a panaszt 

emelő Utasnak átadni. Utaskísérő hiányában - 

amennyiben a helyi szolgáltató a panaszt nem 

orvosolta - az Utas azt az utazási irodát köteles 

tájékoztatni, amelyet a Safari Travel a kiadott 

részvételi jegyen megjelölt.  

3. Az Utas díj visszatérítési kérelmét a 

hazaérkezéstől számított 15 napon belül írásban 

nyújthatja be a Safari Travelnél. Az Utas felelős a 

közlés késedelméből eredő kárért. A 

bejelentkezéshez csatolni kell a kifogásra okot adó 

cselekmény színhelyén a kísérő, vagy a helyi 

szolgáltató által felvett jegyzőkönyvet és az esetleges 

okiratot.  

4. A Safari Travel köteles a szerződésszegéssel 

okozott kárt az Utasnak megtéríteni. A kár 

megtérítésének kötelezettsége alól mentesül, ha 

bizonyítja, hogy szerződésszerű (hibátlan) teljesítés 

érdekében úgy járt el, ahogy az, az adott helyzetben 

általában elvárható.  

5. A Safari Travel felel az Utazási szerződés nem, 

vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a 

nem, vagy hibás teljesítés sem az ő, sem az általa 

igénybe vett közreműködő magatartására nem 

vezethető vissza, különösen ha a) az Utazási 

szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az 

Utas magatartására vezethetők vissza, vagy b) a 

hibák olyan harmadik személy magatartására 

vezethetők vissza, aki az Utazási szerződésben vállalt 

szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, s a 

hibát a Safari Travel kellő gondossággal sem láthatta 

előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy c) 

vis maior esete következett be. Ilyennek minősül az 

olyan szokatlan, előre nem látható körülmény 

(különösen: vallási előírások, cselekmények, 

időjárás, vízállás, hőmérséklet (változás), növények, 

állatok, stb.), amely a Safari Travel akaratán kívül 

áll, s amelynek következményeit a Safari Travel a 

legkörültekintőbb gondosság mellett sem lett volna 

képes elhárítani.  

6. A Safari Travel felhívja az Utas figyelmét arra, 

hogy a VI./2-3. pontban meghatározott jegyzőkönyv 

kizárólag az Utas panaszainak a rögzítésére és nem 

az esetleges hibáknak a Safari Travel általi 

elismerésére szolgál. A jegyzőkönyvbe foglalt 

tények, észrevételek, stb. nem jelentik az Utas 

panaszának vagy jognak, kötelezettségnek a Safari 

Travel általi elismerését avagy részéről jogról való 

lemondásnak.  

7. A Safari Travel nem felel olyan szolgáltatások 

elmaradásáért, amelyek a közlekedési eszközök 

késéséből, vagy járat törlések következtében 

maradnak el.  

 

VII. SZOLGÁLTATÁS-VÁLTOZTATÁS  

1. A Safari Travel az általa vállalt utazási szolgáltatás 

megfelelő teljesítése érdekében fenntartja a jogát 

Utazási dokumentumokba rögzített a közlekedési, 

utazási, vendéglátási, szállodai (szálláshely) vagy 

egyéb utazási szolgáltatások minőségében - azonos 

kategórián belüli - változtatására, valamint a 

programok azonos, vagy magasabb értékű 

programokkal való felcserélésére.  

2. A légi fuvarozásra vonatkozó előírások értelmében 

a Safari Travel fenntartja magának a jogot az 

érkezési és indulási időpontok, a menetrend, az 

útvonal és a megadott légitársaság változtatására.  

3. A repülőgépjárat kiesése, vagy technikai okból 

történő kimaradása esetén a Safari Travel nem 

köteles a szállítást autóbusz, vonat, hajó vagy más 

személyszállítási eszköz igénybevételével teljesíteni.  

Az így esetlegesen felmerülő plusz költségek az 

Utast terhelik.  

4. Az utazási szolgáltatás teljesítése az Utasok 

szállítása repülőgéppel is történhet, az ilyen 

szolgáltatás teljesítésére a fuvarozás, a légi 

személyszállítás szabályai és szerződési feltételei az 

irányadóak.  

5. A repülőutakkal kapcsolatban a légitársaságok légi 

személyfuvarozásra vonatkozó feltételeit az Utas az 

utazási szolgáltatás teljesítésével kapcsolatosan az 

Utazási szerződés aláírásakor megismerte, azt a 

Safari Travellel kötött Utazási szerződés részeként 

magára nézve kötelezőnek fogadja el.  

6. A Safari Travel tájékoztatja Utasait, hogy az úti 

csomag (poggyász) súlya a légitársaság feltételei 

szerint érvényesek, túlsúly esetén külön díjat kell 

fizetni.  

 

VIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK  

1. Poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az Utas 

gondoskodik, kivéve, ha azt továbbszállítás vagy 

megőrzés céljából a Safari Travel vagy 

közreműködője (fuvarozó vállalat) átvette és annak 

tényét a fuvarozó vagy a Safari Travel igazolta.  

2. A Safari Travel betegség,- baleset,- poggyászkár 

esetére - díjfizetés ellenében - az Utast biztosítja a 

külföldi utazásoknak a jelentkezés helyén 

megtekinthető feltételei szerint. A Biztosítóval 

szemben érvényesíteni kívánt igényt megfelelően 

(jegyzőkönyv felvétel, orvosi vagy rendőrségi 

igazolás, bejelentés, stb.) igazolni kell - a biztosítási 

szerződés előírásai szerint.  

3. A szállodák kategóriája az adott ország besorolása 

szerint van meghatározva.  

4. A Safari Travel az Utast a jelentkezésekor 

tájékoztatja arról, hogy az utazáshoz szükséges 

okmányokat (vízum, stb.) a Safari Travel, vagy az 

Utas maga szerzi be. A Safari Travel az Utast 

tájékoztatja az egyes adatszolgáltatási időpontokról. 

A határidőnek az Utas általi elmulasztása esetén az 

utazás az Utas érdekkörében felmerült okból 

meghiúsultnak tekintendő.  

5. Az Utas köteles az utazás során az utazásra 

vonatkozó (útlevél, vám, vízum, deviza, 

egészségügyi, stb.) (jog)szabályokat megtartani  

6. A Safari Travel a programfüzetben 

(tájékoztatóban) foglaltak változtatásának jogát 

fenntartja.  

7. Összhangban a Kormányrendelet 4. §. (1) 

bekezdés k) pontjával a Safari Travel tájékoztatja az 

Utast, amennyiben a Safari Travel bármely okból 

nem teljesítené az Utas hazaszállítására, vagy előleg, 

illetve részvételi díj visszafizetésére vonatkozó 

kötelezettségét, akkor az Utas az AEGON Biztosító 

Zrt.-hez fordulhat igényének érvényesítése végett.  

8. A Safari Travel tájékoztatja az Utast, hogy a 

programfüzetben (tájékoztatóban) közölt képek 

kifejezetten tájékoztató jellegűek és a nem vállal 

felelősséget a képen rögzítettek változatlanságáért. A 

szállodák besorolása a helyi ország besorolása szerint 

történik. 

9. A Safari Travel a működéséhez előírt vagyoni 

biztosítékra szerződést kötött az AEGON Biztosító 

Zrt.-vel (címe: 1091 Budapest, Üllői út. 1., telefon: 

(36-1)477-4808). A vagyoni biztosíték területi 

hatálya a Safari Travel által Magyarországról 

belföldre és külföldre szervezett valamennyi utazás. 

A biztosítás 2015. január 1-án kelt, kötvényszáma 

VBB63389/109272, összege külföldre történő 

utazásszervezés esetén 36.000.000.-Ft 

(harminchatmillió.-Ft), célja az utazásszervezői 

tevékenységből adódó esetleges károk megtérítése. 

10. Az Utazási szerződésből származó vitás 

kérdéseket a Szerződő felek békés úton, peren kívül 

kötelesek rendezni. Amennyiben a vita ezúton 

történő rendezése sikertelenül zárul, úgy a sérelmet 

szenvedett fél a perre hatáskörrel rendelkező, 

illetékes Székesfehérvári Városi Bíróság előtt eljárást 

indíthat.  

11. Ügyeleti telefonszám: 06-30-9317-019 

12. Amennyiben az utas biztosítást köt (betegség-, 

baleset-, poggyász és/vagy sztornó), abban az esetben 

a választott biztosító feltételei érvényesek. 

 

 

 

 

 

 

Dátum:  ……………………………………......... 

 

 
A Safari Travel 2014. december 1-től érvényben 
lévő Általános szerződési feltételeit elolvastam, és 

magamra, valamint utastársaimra nézve 
elfogadom és tudomásul veszem. 
 
 
 
         ………………………………………. 
                               Utas aláírás 
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