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I. Általános szerződési feltételek 

A WanderRoads Travel Kft. elsődleges célja, hogy kimagasló turisztikai szolgáltatásokat 

nyújtson Ügyfelei részére. Mielőtt túráinkra jelentkezne, kérjük, figyelmesen olvassa végig az 

Általános Szerződési Feltételeket, a lemondási feltételeket valamint az adott túra leírásait. Ha 

bármelyik ponttal kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük, keressen minket valamelyik 

elérhetőségünkön. 

A WanderRoads Travel Kft., mint utazásszervező (továbbiakban: Utazási Iroda, Székhelye: 

2600 Vác, Zrínyi Miklós utca 43. C ép. 1 em. 6 a., BFKH nyilvántartási száma:U-001571 

(Általános információk az engedélyező és hatósági nyilvántartást végző szerv 

elérhetőségeiről: Budapest Főváros Kormányhivatala), Címe: 1124 Budapest, Németvölgyi út 

37-39., Telefon: 4585-557, Telefax: 4585-865, E-mail: idegenforgalmi@bfkh.gov.hu, 

Weboldal:www.mkeh.gov.hu); adószáma: 24951735-2-13 ; cégjegyzékszáma: 13-09-170608 

nyilvántartást vezető bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága) a 472/2017. 

(XII.28.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően az alábbiakban teszi közzé általános 

utazási feltételeit. A jelen szerződési feltételek, valamint a Részletes Túraleírásban és egyéb 

tájékoztatókban (árlista, weboldal, akciós lapok, stb.) közölt információk az utazási szerződés 

részét képezik. Az utazási szerződésre a Részletes Túraleírásban, az utazásra jogosító 

okmányban, a részvételi díj megfizetését igazoló számlában, valamint a jelen szerződésben 

nem szabályozott kérdésekben az utazásszervező és közvetítő tevékenységről szóló 

213/1996. (XII.23.), ill. az utazási szerződésről szóló 472/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

II. Utazási szerződés létrejötte 
 

1. Az Utas utazását online az Utazási Iroda honlapján, vagy az Utazási Irodának küldött e-

mailen keresztül lefoglalhatja. Az utazási szerződés érvényesen akkor jön létre, ha az Utas 

online foglalását az Utazási Iroda nyilvántartásba veszi és azt e-mailben visszaigazolja. Az 

Utazási Iroda visszaigazolása után az Utas a lefoglalt utazásra vonatkozó részvételi díjat 

megfizeti, majd az Utazási Iroda írásbeli visszaigazolásával (e-mail) az utazási szerződés 

hatályba lép.  

2. Ha nem az Utas személyesen, hanem javára harmadik személy foglalja le az utat, az 

Utazási Iroda nem köteles vizsgálni, hogy e harmadik személy jogszerűen képviseli-e az 

Utast, valamint, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek-e. Az Utast 

terhelő kötelezettségek és felelősség az Utas javára szerződést kötő harmadik személyt, 

a Megrendelőt terhelik, és Ő írja alá az utazási szerződést is, a jogok pedig az Utast illetik, 

illetve a kötelezettségek és felelősség az Utas első fellépését követően az Utast terhelik. 

Az Utas a fellépésével az utazási szerződést és a megrendelő intézéseit magára nézve 

kötelezőnek tekinti. A jogosultságokról és kötelezettségekről az Utast a Megrendelő 

köteles tájékoztatni, és a tájékoztatási kötelezettség elmulasztásának következményei a 

Megrendelőt terhelik. 

3. Az Utas/Megrendelő az utazási szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit 

átruházhatja az utazást megelőző utolsó előtti munkanap végéig olyan harmadik személy 

részére, aki megfelel az utazási szerződésben meghatározott feltételeknek. Az 

Utas/Megrendelő köteles az engedményezésről az Utazási Irodát haladéktalanul 



tájékoztatni. A jogok és kötelezettségek átruházását megelőzően keletkezett 

kötelezettségekért és az átruházásból eredő többletköltségek megfizetéséért az 

Utas/Megrendelő és a harmadik személy egyetemlegesen állnak helyt. 

4. Az Utas és az Utazási Iroda közös megegyezéssel a jelen szerződésben rögzített 

feltételektől eltérően is megállapodhatnak (pl. előfoglalás, csoportos megrendelés, egyéni 

csomagok). 

III. Fizetési feltételek 

1. Előleg  

Annak érdekében, hogy az Utas foglalása véglegessé váljon, a túra árának 40 %-át köteles 

előlegként minden résztvevő után befizetni. A részvételi díj befizetése jelen Általános 

Szerződési Feltételek elfogadását jelenti. A túra árának teljes befizetését legfeljebb a túra 

indulása előtti 30. napig kell megtenni, vagy azt megelőzően bármikor. A túra részvételi díj 

befizetésének hiányában az Utazási Iroda fenntartja magának a jogot, hogy az előzetes 

foglalást törölje. 

2. Fizetés módja 

A túra árát banki átutalás útján vagy készpénzben kell befizetni az Utazási Iroda Forint 

alapú bankszámlájára. 

IV. Árak és részvételi díj 

A feltüntetett árak Forintban értendők, egy személyre vonatkoznak, azzal a feltétellel, hogy az 

Utasok ketten foglalnak el egy szobát. Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. 

Az egyedülálló Utasok plusz díjat kötelesek fizetni, mely mértéke túránként eltérő lehet. Ha az 

egyedülálló Utas külön kéri, az Utazási Iroda segítséget nyújt “szobatárs” keresésében, így ha 

két egyedülálló Utas egy szobába kerül, a plusz díjat nem kell befizetniük. 

V. Az Utas jogai és kötelezettségei 

1. Az Utas kötelezettsége az utazás ellenértékének megfelelő összeg kifizetése az Utazási 
Iroda útmutatásai alapján, az indulásra vonatkozó információk, valamint az utazási iroda 
képviselője szóbeli információinak tudomásul vétele. 

2. Az Utas köteles az indulások dátumát, helyét, óráját, valamint a kinn tartózkodás időtartama 
alatt a helybeli idegenvezetőkkel való találkozás idejét betartani. Ellenkező esetben a 
találkozás időpontjának be nem tartásából eredő összes következményt (pl. költséget) 
kizárólag az Utas viseli. 

3. Ha az utazás ideje alatt az Utas lemond a kifizetett szolgáltatásokról, vagy bizonyos 
szolgáltatásokat nem vesz igénybe, nem kérhet ezekért kártérítést, ezek ellenértékének 
visszatérítésére vagy díjleszállításra sem tarthat igényt. 

4. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas felel. 
5. Az utazás során az Utas maga gondoskodik poggyászának, egyéb értékeinek őrzéséről, 

felügyeletéről. 
6. Az Utas az utazási szerződés megkötését követően a megadott adataiban (pl. lakcím, 

telefonszám, email cím) bekövetkezett változásáról köteles az Utazási Irodát 
haladéktalanul tájékoztatni. Ennek elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből, 
valamint a pontatlan adatközlésből eredő kárért a felelősség az Utast terheli. 

7. Amennyiben az Utas saját kerékpárt, egyéb eszközt vesz igénybe bármely túra során, azért 
az eszközért, annak technikai állapotáért az Utazási Iroda felelősséget nem vállal.  

8. Az Utas köteles a kerékpáros túrák során az adott ország közlekedési szabályait betartani. 
A szabályok be-nem-tartásából fakadó balesetekért, büntetésekért az Utazási Iroda nem 
vonható felelősségre.  

9. Az Utazási Iroda minden kerékpáros túrán biztonsági eligazítást tart, melyen minden 
Utasnak kötelessége részt venni és azt meghallgatni, a hallottakat a túra során betartani. 



 

VI. Az Utazási Iroda jogai és kötelezettségei 

1.  Az Utazási Iroda fenntartja magának az utazás módosításának vagy le nem bonyolításának 
jogát „vis major” esetében, mint például: természeti csapások, sztrájkok, háborúk, politikai 
változások, késések a közlekedésben, vagy bizonyos légi utak megszűnése, a közúti, 
vasúti, vagy légi forgalom ideiglenes lezárása esetén. 

2. Az Utazási Iroda fenntartja magának a kamat- és kártérítés kötelezettség nélküli jogot, hogy 
legkésőbb az utazás megkezdése előtt 15 nappal írásban tett nyilatkozattal elálljon az 
utazási szerződéstől, ha a jelentkezők létszáma nem éri el a meghirdetett, illetve tervezett 
legalacsonyabb résztvevőszámot. 

3. Az Utazási Iroda nem felel a közlekedési eszközök meghibásodásából, vagy bármely egyéb 
módon bekövetkező késésért. Figyelmeztet ezek előfordulásának lehetőségére, többek 
között: technikai okok, nem megfelelő időjárási feltételek, vagy a légifolyosók, utak 
túlzsúfoltsága miatt. Ezért az Utasnak figyelembe kell vennie a jelentős késés 
előfordulásának lehetőségét az átszállások, a szabadságok tervezésénél és a 
kereskedelmi határidők betartásánál, ezen okok miatt bekövetkező kárfelelősség az 
Utazási Irodát nem terheli. A megadott menetrendek tájékoztató jellegűek. 

4. Az Utazási Iroda nem felel az előre nem látható eseményekből (menetrendváltozás, 
megváltozott időjárási viszonyok, késések, stb.) eredő problémákért. Előfordulhat, hogy 
ilyen események megváltoztatják vagy lehetetlenné teszik az előre meghirdetett programot 
(pl. vihar esetén hajókirándulás elmaradása). Az Utazási Iroda minden esetben törekszik 
arra, hogy a programváltozások minél kevesebb kényelmetlenséget okozzanak, de az ilyen 
problémákból eredő kárfelelősség az Utazási Irodát nem terheli. 

5. Az Utazási Irodát a szolgáltatás természeti környezetének rendkívüli okból történő 
megváltozásáért, illetve a természeti okokból eredő kellemetlenségekért vagy károkért 
felelősség nem terheli. 

6. Az Utazási Iroda a fizetendő teljes díj megfizetése esetén köteles az utazási 
dokumentumokat (pl. részvételi jegy, voucher stb.) kiállítani és az Utasnak átadni. 

 

VII. Lemondási feltételek 

Az utasnak jogában áll az utat lemondani. A lemondást írásban kell megtennie. A részvételi 

díjból személyenként az alábbiak fizetendők: 

• 59 - 35 nap: 10% bánatpénz 

• 34 – 15 nappal az utazás megkezdése előtt: 40 % 

• 14 – 6 nappal az utazás megkezdése előtt: 70% 

• 5 napon belül, illetve meg nem jelenés esetén: 100% 

VIII. Útlevél-, vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések 

Az érvényes útlevélért, ill. más úti okmányok meglétéért, az adott országra vonatkozó vízum, 

vám-, deviza- és közegészségügyi, valamint a célországban való tartózkodásra vonatkozó 

rendelkezések betartásáért kizárólag az Utas felel, egyben köteles mindezekről az utazást 

megelőzően tájékozódni. Az Utazási Iroda az utazási szerződés megkötése során az Utas 

figyelmét felhívja a fenti rendelkezésekre. Ha a rendelkezések be nem tartása vagy elutasított 

vízumkérelem miatt az Utas az utazáson nem tud részt venni, úgy kell tekinteni, mintha az 

utazást nem kezdte volna meg, egyúttal a Lemondási Feltételeket lépnek életbe, ill. az Utas 

semmilyen igényt nem érvényesíthet az Utazási Irodával szemben. 

 



IX. Szállodák és elszállásolás 

1. Az Utazási Iroda jogosult a megnevezett szállodától eltérni (szállodai túlzsúfoltság miatt), 
ilyen esetben köteles az eredetileg kiválasztott szállodához hasonló, vagy magasabb 
kategóriájú, illetve értékű másik szállodában az Utast elszállásolni, az utas pedig elfogadni 
azt, az ilyen esetekben a költségkülönbözet az utazási irodára hárul. Az Utazási Irodának 
nem áll módjában a szállodától függő, a katalógusban nem szereplő igényeket teljesíteni 
(pl.: tengerre néző vagy egymás melletti szoba).  

2. Házi kedvencek több szálláshely esetében felár ellenében vihetők, a megfelelő 
állategészségügyi igazolások meglétéről valamint a kisállatok utaztatásával kapcsolatos 

hatályos jogszabályok betartása az Utas felelőssége.  
3. A szálláshelyek osztályba sorolása az adott ország szabályai szerint történik. A 

szálláshelyek között eltérések lehetnek alapterületben és felszereltségben, 
bútorozottságban, szolgáltatásban és a szolgáltatás színvonalában azonos kategóriákon 

belül is.  
4. Valamennyi szálláshely esetében a házirend betartása minden vendégre nézve kötelező. 
 

X. Hibás teljesítés 

1. Az Utazási Iroda felel az utazási szerződés szerinti szolgáltatások teljesítéséért. Ha az 
Utazási Iroda a vállalt szolgáltatást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a 
díját (részvételi díjat) arányosan leszállítani, kivéve pl. vis maior, utazási irodán és 
közreműködőn kívüli ok. 

2. Az Utazási Iroda nem felel az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítésből 
eredő károkért, ha a nem-teljesítés vagy hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe 
vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza (281/2008.(XI.28.) 
Kormányrendelet 11.§), vagy a közreműködő felelősségét jogszabályban kihirdetett 
nemzetközi egyezmény korlátozza.  

3. Az Utazási Iroda az utazási szerződés nem teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből 
(ideértve az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegő magatartást is) 
eredő károkért való felelősségének mértékét a szolgáltatás díja (részvételi díj) 
kétszeresének megfelelő összegben korlátozza (a 281/2008.(XI.28.) Kormányrendelet 
12.§ (2) bekezdés alapján, figyelemmel a Ptk. 314. § (2) bekezdésében foglalt 
rendelkezésre is).  

4. A programfüzetben és egyéb kiadott tájékoztatóban (pl.: akciós ajánlatok) szereplő 
információk tájékoztató jellegűek, az elírásokért és a nyomdai hibákból eredő problémákért 
az Utazási Irodát felelősség nem terheli. Az Utas további információkat és a hibajegyzéket 
az Utazási Iroda honlapján találja meg. 

5. Az Utasnak kifogását a helyszínen haladéktalanul közölnie kell az Utazási Iroda helyi 
képviselőjénél, vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatónál. Ha a szálláshelyek 
átvételekor bárminemű hiányosságot észlel az Utas, azt köteles a szálláshely recepcióján 
azonnal jelezni. Ha a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta, az Utas az Utazási Irodát, 
illetve az Utazásközvetítőt köteles haladéktalanul tájékoztatni. Amennyiben az Utas nem 
emel kifogást, és panaszát nem veteti jegyzőkönyvbe, úgy a hibás teljesítésre a 
későbbiekben már nem hivatkozhat, ilyen irányú igényt a későbbiekben nem 
érvényesíthet. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell, hogy panaszát bejelentette vagy sem 
a helyi szolgáltatónak is (pl. szállodának). A jegyzőkönyv felvétele nem tekinthető az 
Utazási Iroda részéről jognyilatkozatnak (pl. elismerésnek vagy elutasításnak), a 
jegyzőkönyv elsődlegesen az utas panaszának, esetleg a tényeknek és a körülményeknek 
a rögzítésére szolgál. 

6. A kifogást teljes terjedelmében jegyzőkönyvbe kell foglalni, a jegyzőkönyv egy példányát 
aláírva (utas és helyi képviselő) az Utasnak át kell adni. A jegyzőkönyvet az esetleges 
díjcsökkentési és/vagy kárigénnyel együtt az Utas az utazás befejezésétől számított 8 
napon belül ajánlott levélben köteles az Utazási Irodának eljuttatni. Az Utazási Iroda 



kizárólag az egyénileg benyújtott panaszokat vizsgálja ki. Utólagos reklamációt az Utazási 
Iroda nem vesz figyelembe.  

7. A kifogás jegyzőkönyvben történő rögzítésének elmulasztásából, valamint a közlések 
késedelméből eredő károk az Utast terhelik, és az Utazási Iroda mentesül a díjcsökkentési 
és/vagy kártérítési kötelezettség alól. Kifogás közlésének, ill. jegyzőkönyvben történő 
rögzítésének elmulasztása az Utazási Iroda teljesítésének Utas általi elfogadását jelenti, 
figyelemmel a Ptk. 316. § (1) bekezdésében foglaltakra is.  

8. Az időben benyújtott panaszlevelekre az Utazási Iroda 30 napon belül válaszol.  
9. Amennyiben az Utas utazásközvetítőn keresztül köti az utazási szerződést, az iratok és 

okmányok hibás kitöltéséből, a hiányos adatszolgáltatásból, a helytelen teljes fizetendő díj 
beszedéséből, téves vagy késedelmes információadásból eredő hibákért, károkért az 
utazásszervező nem felel. 

XI. Biztosítás 

1. Az Utazási Iroda nem szolgáltat biztosítási szolgáltatásokat, illetve a részvételi díj részét 
nem képezi sem utas -, poggyász- vagy stornó-biztosítás. Ezekről az Utas felelőssége 
gondoskodni az utazás megkezdése előtt.  

2. Amennyiben az Utas nem rendelkezik érvényes utasbiztosítással és a túra során baleset 
éri, vagy bármilyen egészségügyi problémája támad, az Utazási Iroda nem kötelezhető a 
segítségnyújtásra. 

XII. Együttműködési kötelezettség 

1. Az Utazási Iroda segítséget nyújt az Utasnak, amennyiben nehézségei támadnak amiatt, 
hogy az utazás során előálló hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető 
vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban 
és a hibát az Utazási Iroda ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem 
volt képes elhárítani; vagy vis maior esetén. 

2. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy igényeiket, vitás kérdéseiket békés 
úton, megegyezéssel rendezik. A szerződő felek vállalják, hogy utasi panasz, igény esetén 
a panasz, igény végleges rendezéséig egyik fél sem fordul a médiához. 

3. A felek jogviszonyára a magyar jog irányadó, jogvita esetén a magyar állam bíróságai az 
illetékesek. 

4. A fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértések esetén a Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatóság (1088 Budapest, József krt. 6.) jár el a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. 
törvényben (Fgytv.) és szükség szerint más ide vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint. 

5. Az Utas és az Utazási Iroda közötti vitás ügyek bíróságon kívüli rendezéséhez Utas a lakó- 
vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez is fordulhat (Budapesti Békéltető 
Testület: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) (Lásd: Fgytv.). 

 

XIII. Utazási csomagra vonatkozó részletes tájékoztatás 

 

Az Önnek felkínált utazási szolgáltatások kombinációja az utazási szolgáltatásokra vonatkozó 
szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre 
vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében vett utazási 
csomag. Ennélfogva az utazási csomagra vonatkozó valamennyi jogosultság megilleti Önt. Az 
utazási csomag szerződésszerű teljesítéséért teljes egészében a WanderRoads Travel Kft. 
utazásszervező társaság felelős. 
 
Ezenkívül a WanderRoads Travel Kft. utazásszervező társaság a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően és mértékben az MKB Bank Zrt. által felügyelt vagyoni biztosítékú védelemmel 
rendelkezik arra az esetre, ha fizetésképtelenné válik, annak érdekében, hogy az Ön által 



befizetett pénzösszegeket visszatérítse. Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó 
szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre 
vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti legfontosabb 
jogokról bővebb információt itt talál: 
 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700472.KOR&timeshift=20180701&txtreferer=0000
0001.TXT  
 
Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az 
utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. 
rendelet szerinti legfontosabb jogok: 

− Az utazók az utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötése előtt megkapnak minden 
lényeges tájékoztatást az utazási csomagról. 

− Minden esetben meg kell jelölni legalább egy vállalkozót, aki vagy amely felelős a 
szerződésben foglalt valamennyi utazási szolgáltatás megfelelő teljesítéséért. 

− Az utazók számára meg kell adni egy sürgősségi telefonszámot vagy egy kapcsolattartó 
elérhetőségét, amelyen keresztül kapcsolatba léphetnek az utazásszervezővel vagy az 
utazási ügynökkel. 

− Az utazók észszerű időn belül adott előzetes értesítés mellett és esetlegesen a 
többletköltségek megfizetése ellenében az utazási csomagot átruházhatják egy másik 
személyre. 

− Az utazási csomag díja csak bizonyos költségek (például üzemanyagárak) növekedése 
miatt és csak akkor emelhető meg, amennyiben erről a szerződés kifejezetten rendelkezik, de 
minden esetben csak legfeljebb húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt. Ha a 
díjemelkedés mértéke meghaladja az utazási csomag árának nyolc százalékát, az utazó 
felmondhatja a szerződést. Ha az utazásszervező fenntartja magának az díjemelés jogát, 
akkor az utazó díjengedményre jogosult, amennyiben a vonatkozó költségek csökkennek. 

− Az utazók bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést, és ekkor a 
befizetett teljes összeg visszajár nekik, ha az utazási csomag bármely, az ártól eltérő lényeges 
eleme jelentősen megváltozott. Ha az utazási csomagért felelős vállalkozó még az utazás 
megkezdése előtt törli az utazási csomagot, az utazók pénzvisszafizetésre, és adott esetben 
kártérítésre jogosultak. 

− Az utazók kivételes körülmények fennállása esetén - így például, ha a célállomáson olyan 
súlyos biztonsági problémák merültek fel, amelyek valószínűsíthetően befolyásolják az utazási 
csomagot - az utazási csomag megkezdése előtt bánatpénz megfizetése nélkül is 
felmondhatják a szerződést. 

− Ezenfelül az utazók megfelelő mértékű és indokolt bánatpénz megfizetése ellenében az 
utazási csomag megkezdése előtt bármikor felmondhatják a szerződést. 

− Amennyiben az utazási csomag megkezdése után kiderül, hogy annak lényeges elemei 
nem teljesíthetők a szerződésben foglaltak szerint, megfelelő helyettesítő szolgáltatásokat kell 
felajánlani az utazónak többletköltség felszámítása nélkül. Az utazó bánatpénz megfizetése 
nélkül felmondhatja a szerződést, amennyiben a szolgáltatások teljesítése nem felel meg a 
szerződésnek, és ez lényegesen befolyásolja a csomag teljesítését, továbbá az 
utazásszervező nem orvosolja a problémát. 

− Az utazók díjengedményre illetve kártérítésre is jogosultak abban az esetben, ha az 
utazási szolgáltatásokat nem vagy nem szerződésszerűen teljesítik. 

− Az utazásszervezőnek segítséget kell nyújtania, ha az utazó nehéz helyzetbe kerül. 
− Ha az utazásszervező fizetésképtelenné válik, a befizetett pénzösszegeket visszafizetik. 

Ha az utazásszervező az utazási csomag megkezdése után válik fizetésképtelenné, és az 
utazók szállítása a csomag részét képezi, gondoskodnak az utazók hazaszállításáról. .... 
társaság a fizetésképtelenséggel szembeni védelemért felelős ... szervezet révén 
gondoskodott a fizetésképtelenséggel szembeni védelemről. Az utazók ezzel a szervezettel 
vagy adott esetben az illetékes hatósággal vehetik fel a kapcsolatot (elérhetőség, így többek 
között név, cím, e-mail, telefonszám), ha a szolgáltatások teljesítését az utazásszervező 
fizetésképtelensége miatt megtagadják. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700472.KOR&timeshift=20180701&txtreferer=00000001.TXT
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700472.KOR&timeshift=20180701&txtreferer=00000001.TXT


 
 
 

Az út/ szálloda megnevezése (nyomtatott betűkkel):  
 
_____________________________________ 
 
Az út dátuma: 
 
_____________________________________ 
 
Alulírott aláírásommal igazolom, hogy a WanderRoads Travel Kft. utazási szerződését, 
valamint az utazási csomagra vonatkozó részletes tájékoztatást megismertem, átvettem és az 
azokban foglaltakat magamra (az általam képviselt személyre) nézve kötelezőnek fogadom:  
 
Utas lakcíme (számlán szereplő cím): 
 
_____________________________________ 
 
Utas neve (nyomtatott betűkkel):  
 
_____________________________________ 
 
Utas aláírása: 
 
 _____________________________________ 
 
Szerződés dátuma: 
 
2019. __. __. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
NYILATKOZAT 
 
A 2011. január 01-től 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 bírságra vonatkozó előírása, az alábbiak szerint: Az utazásszervezési 
szolgáltatást igénybevevő adózó mulasztási bírsággal sújtható, ha az utazásszervezési 
szolgáltatásról valótlan nyilatkozatot tesz, vagy a nyilatkozattételt elmulasztja.  
 
Alulírott_________________________________________________________(utas neve) a 
WanderRoads 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) veszem 
igénybe  

• Adóalanyként saját nevemben és javamra, tehát végső felhasználóként (azaz utasként 
veszem igénybe)  

• Adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszem igénybe.  
 

/A megfelelő rész aláhúzandó!!/ 
 
 
 
 
 
 
 _______________________ 

Ügyfél aláírása 
 
 

___________________________  
Ügyintéző aláírása  

 

 
 
 
 
 
 
Dátum: 2019. __. __ . 


