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1.1.1.1. Általános feltételekÁltalános feltételekÁltalános feltételekÁltalános feltételek    

A jelen általános szerződési feltételek az utazásszervező 
és az utas közötti valamennyi utazási szerződés részét 
képezik, az utazásról szóló tájékoztatóval együtt. 

Az utazási szerződésben nem szabályozott 
kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény, az utazási szerződésről szóló 472/2017. (XII. 
28.) Korm. rendelet, valamint az egyéb vonatkozó 
magyar jogszabályok az irányadóak. 

2.2.2.2. Szerződés létrejötteSzerződés létrejötteSzerződés létrejötteSzerződés létrejötte    

Az utazási szerződés írásban köthető meg, és 
az akkor jön létre, amikor 

- az utazásszervező által tett szerződési 
ajánlatot az utas – 7 napon belül - 
aláírásával vagy e-mail útján közölt 
nyilatkozatával elfogadta, ÉS 

- a díjelőleget megfizette és az meg is 
érkezett az utazásszervező fizetési 
számlájára. 

A szerződéskötés kezdeményezése az 
utazásszervező által üzemeltetett 
www.pannonpilgrim.com honlapon is 
megtörténhet a honlapról elérhető jelentkezési 
lap online kitöltésével és elküldésével. 

Az utazási szerződés írásban megkötött 
szerződésnek minősül abban az esetben is, 
amikor a felek szerződési nyilatkozatukat 
egymással e-mail útján közlik. 

A jelentkezési lapon megadott adatok 
valódiságáért és helyességért az utas felel. 

3.3.3.3. KépviseletKépviseletKépviseletKépviselet    

Ha az utas nem személyesen jár el (aláírás, 
jelentkezés, előlegfizetés stb.), 
meghatalmazottja jogosult helyette és nevében 
eljárni az utazási szerződés létrehozásakor. 

Amennyiben a szerződéskötéskor eljáró 
meghatalmazott 3. személy a – teljes bizonyító 
erejű magánokiratba foglalt – 
meghatalmazását nem csatolja, úgy az utazás 
megkezdéséig az utast terhelő kötelezettségek 
ezen 3. személyt terhelik. 

4.4.4.4. Szerződési nyilatkozatokSzerződési nyilatkozatokSzerződési nyilatkozatokSzerződési nyilatkozatok    

A felek megállapodnak abban, hogy a 
szerződéskötést követően e-mail útján is 
jogosultak teljesíteni azon jognyilatkozatokat, 
amelyek vonatkozásában a jelen szerződés 
vagy jogszabály írásbeli jognyilatkozatot kíván 
meg. 

5.5.5.5. Részvételi díjRészvételi díjRészvételi díjRészvételi díj    

A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában 
szereplő szolgáltatások árát, a szervezés költségét és az 
áfát tartalmazza. A részvételi díj nem tartalmazza az út 
indulási helyszínére történő eljutást, az út érkezési 
helyszínéről a hazautazást, valamint az 
útlemondási/stornó biztosítás díját és a Baleset-, 
Betegség és Poggyászbiztosítás (BBP) díját, kivéve, ha 
ezt egyes utazásoknál eltérően jelzi az utazásszervező. 
Ezekről köteles az utas saját magának gondoskodni. 

A részvételi díjat illetve díjelőleget az utas köteles 
határidőre megfizetni. A díjelőlegen túl fennmaradó 
teljes részvételi díj megfizetésére az utazásszervező 
nem köteles külön felhívást küldeni az utas részére. 

Az utazásszervező az utazási szerződés alapján 
fizetendő teljes díjat az alábbi esetekben emelheti 
legkésőbb az utazás megkezdését megelőző 21. 
napon: 

a) a szállítási költségek (ideértve az 
üzemanyagköltségeket) változása miatt, 

b) az utazási szerződésben vállalt 
részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és 
egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi 
díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték stb.) változása 
miatt, 

c) deviza - az Utazásszervező közreműködőjével 
kötött szerződésben meghatározott mutató 
szerinti – forintárfolyamának változása miatt. 

A módosított díj számításának módja: a díjemelés oka 
miatt az Utazásszervezőre háruló többletfizetési 
kötelezettségnek az aktuális utaslétszám alapján egy fő 
utasra jutó hányadrésze. 

Az utazásszervező a díjemelés indokát az utassal a 
díjemelés tájékoztatásával egyidejűleg közli. Ha a 
díjemelés meghaladja a 8 %-ot, az utas elállhat az 
utazási szerződéstől és az utazásszervező a teljes 
befizetett díjat - és az után a jogszabályban előírt 
kamatot - az utasnak teljes egészében visszafizeti, vagy 
az utas az eredetivel legalább azonos értékű 
helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek 
nyújtására az utazásszervezőnek lehetősége van. 
Amennyiben a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél 
alacsonyabb értékű, az utazásszervező köteles a 
díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni; amennyiben 
magasabb értékű az eredetinél, úgy a díjkülönbözet az 
utast terheli. 

Az egyes településeken előfordul, hogy a csoport tagjai 
különböző szálláshelyeket vesznek igénybe, így a 
szálláshelyek/szobák színvonala egymástól eltérő lehet.  

6.6.6.6. ElőlegElőlegElőlegElőleg, díj esedékessége, díj esedékessége, díj esedékessége, díj esedékessége    

Az utazásszervező által meghirdetett részvételi díjból a 
szolgáltatás megrendelésekor, az utas részvételi 
díjelőleget fizet. 

Az előleg mértéke a részvételi díj 40%-a, de legfeljebb 
350 € vagy 105 000 Ft (az utas választása szerint). A 
teljes részvételi díj az utazás megkezdését megelőző 30. 
napon esedékes. 

Az utazás megkezdését megelőző 30 napon belüli 
jelentkezés esetén a jelentkezéskor a teljes részvételi díj 
fizetendő. 

Amennyiben az utas a jelzett fizetési határidőket 
elmulasztja, az utazásszervező az utazási szerződéstől 
elállhat, és követelheti költségeinek és kárának 
megfizetését, amely azonban nem haladhatja meg a 
részvételi díj összegét. 

7.7.7.7. Elállás az utas részérőlElállás az utas részérőlElállás az utas részérőlElállás az utas részéről, , , , szerződésátruházásszerződésátruházásszerződésátruházásszerződésátruházás    

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

Az utas elállás esetén bánatpénz fizetésére köteles, ha 
az utazás megkezdését megelőző 61. napnál később áll 
el a szerződéstől. 

A bánatpénz mértéke az alábbi aszerint, hogy az elállás 
az utazás kezdő napját megelőzően hány nappal 
történik: 

- 21 napnál korábban: az utazási csomag díjának 
és az utazási szolgáltatások más módon való 
felhasználásából eredő költségmegtakarításnak 
és bevételnek a különbözete, 

- 20–10 nap - a részvételi díj 80%-a, 
- 9 napon belül, illetve meg nem jelenés esetén - 

a részvételi díj 100%-a. 
 
Az utazó – a felmerülő költségek megfizetése mellett – 
jogosult az utazási csomagra vonatkozó szerződésből 
fakadó jogait és kötelezettségeit olyan személyre 
átruházni, aki a szerződésben foglalt valamennyi 
feltételnek megfelel feltéve, ha az utazásszervezőt erről 
az utazási csomag megkezdése előtt észszerű időn 
belül (utazás megkezdése előtt legalább hét nappal) 
írásban értesíti. 

8.8.8.8. EláEláEláElállás az utazásszervező részérőlllás az utazásszervező részérőlllás az utazásszervező részérőlllás az utazásszervező részéről    

Az utazásszervező kártérítési kötelezettség nélkül 
jogosult felmondani az utazási csomagra vonatkozó 
szerződést és köteles visszafizetni az utazónak az 
utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díjat, 
ha 

a) az utazási csomagra jelentkezett személyek száma 
nem éri el a szerződésben meghatározott minimális 
létszámot és az utazásszervező a szerződés 
felmondásáról az alábbiak szerint értesíti az utazót: 

aa) húsz nappal az utazási csomag megkezdése 
előtt a hat napnál hosszabb utak esetén, 

ab) hét nappal az utazási csomag megkezdése 
előtt a kettő és hat nap közötti időtartamú utak 
esetén, 



ac) negyvennyolc órával az utazási csomag 
megkezdése előtt, a két napnál rövidebb utak 
esetén, vagy 

b) az utazásszervezőt elháríthatatlan és rendkívüli 
körülmények gátolják a szerződés teljesítésében, és 
indokolatlan késedelem nélkül, az utazási csomag 
megkezdése előtt értesíti az utazót a szerződés 
felmondásáról. 

9.9.9.9. ProgrammódosításProgrammódosításProgrammódosításProgrammódosítás    

Az Utazásszervező kifejezetten fenntartja magának azt 
a jogot, hogy a tájékoztatóban (program, útvonal, 
szolgáltatások leírása) foglaltaktól - kivételesen, 
indokolt esetben – eltérjen, a programokat, útvonalat, 
szolgáltatásokat és/vagy a szálláshelyeket 
megváltoztassa, amennyiben az utas és az utazás 
érdeke ezt megkívánja. Ez esetekben az utazásszervező 
köteles hasonló jellegű, illetve értékű más programot, 
szolgáltatást és/vagy szálláshelyet biztosítani. Az 
esetleges változásokról az utazásszervező írásban 
tájékoztatót küld az utazás előtt, vagy személyesen 
közli azokat az utassal. 

10.10.10.10. Eljárás Eljárás Eljárás Eljárás utazásszervező utazásszervező utazásszervező utazásszervező hibás hibás hibás hibás 
teljesítésteljesítésteljesítésteljesítéseeee    eseténeseténeseténesetén    

Az utas az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás 
hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles 
kifogását az utaskísérővel vagy annak hiányában a 
helyszíni szolgáltatóval közölni; a közlés késedelméből 
eredő kárért felelős. 

Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogásnak a 
helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az 
utaskísérő az utas bejelentését, illetve annak a helyszíni 
szolgáltatóval való közlésének tényét köteles 
jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az 
utasnak átadni; a jegyzőkönyv felvétele nem jelenti a 
panasz jogosságával való egyetértést. Az utaskísérő 
köteles az utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni, 
továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul 
megtenni. Utaskísérő hiányában - ha a helyi szolgáltató 
a panaszt nem orvosolta - az utas az utazásszervezőt, 
illetve azt az utazásközvetítőt köteles tájékoztatni, 
akinél az utazási szerződést megkötötte. 

Kártérítési kérelmét az utas az utazás végeztét követő 5 
munkanapon belül köteles írásban – a hibás 
teljesítésről felvett jegyzőkönyv csatolásával - az 
utazásszervező felé bejelenteni. E határidő 
elmulasztása jogvesztéssel jár. Az utazásszervező a 
bejelentést követő 30 napon belül köteles 
álláspontjáról az utast értesíteni. 

11.11.11.11. FelelősségFelelősségFelelősségFelelősség    

- Az utazásszervező felelős a szerződésben foglalt 
valamennyi utazási szolgáltatás megfelelő 
teljesítéséért, valamint köteles segítséget 
nyújtani az utazó számára, ha az utazás során 
nehéz helyzetbe kerül. 

- Az utazásszervező az utazási szerződés nem-
teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő 
károkért való felelősségének mértékét a 
részvételi díj összegének háromszorosáig 
korlátozza. Ez a korlátozás nem terjed ki a 
személyi sérülésre, illetve a szándékosan vagy 
súlyos gondatlanságból okozott kárra. 

- Az utazásszervező, közreműködőjének 
felelősségét az alábbi nemzetközi egyezmények 
korlátozzák: a nemzetközi légi fuvarozásra 
vonatkozó egyes jogszabályok egységesítéséről 
szóló, 1999. évi montreali egyezmény, az 1980. 

évi Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény 
(COTIF), valamint a tengeri utas- és 
poggyászszállításról szóló 1974. évi athéni 
egyezmény. 
 

- Az utazásszervező nem köteles a szolgáltatás 
díját (részvételi díjat) leszállítani, ha az utas a 
szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást 
saját elhatározásából vagy az érdekkörében 
felmerült okból nem veszi igénybe. 

- Az utazás során harmadik személynek okozott 
kárért közvetlenül az utas tartozik felelősséggel. 

- Az utas köteles poggyászának őrizetéről, 
felügyeletéről az utazás során gondoskodni, 
kivéve ha azt továbbszállítás vagy megőrzés 
céljából az utazásszervező vagy közreműködője 
igazolhatóan átvette. Amennyiben az utas 
poggyászát az utazásszervező vagy 
közreműködője átvette, az abban 
bekövetkezett károkért akkor felel, ha nem úgy 
járt el, mint ahogy az az adott helyzetben 
általában elvárható. Nagyobb értékű dolgokat 
(különösen értéktárgyakat, pénzt, elektronikai 
eszközt, ékszert) az utas köteles az utazás során 
magánál tartani. Amennyiben az utas ezen 
nagyobb értékű dolgokat az utazásszervezőnek 
átadott poggyászában hagyja, úgy ezekért való 
felelősséget az utazásszervező kizárja. 

- Járművel történő utazás esetén, ha az utazás 
időtartama alatt technikai okok miatt (műszaki 
meghibásodás, időjárási-, útviszonyok, 
határátlépés, stb.) jelentős késés következik be, 
ezekért az utazásszervezőt felelősség nem 
terheli. Az utazásszervező kötelessége – a 
lehetőségek figyelembevétele mellett – 
intézkedni a hiba elhárításáról. 

- Az utas felelőssége, hogy a tájékoztatóban 
megadott indulási időpontban és indulási 
helyszínen megjelenjen, valamint, hogy az 
utazás teljes időtartama alatt az utazásszervező 
képviselőjével megbeszélt időpontokat 
betartsa. Különben a programot lekési, így az 
utazásszervező szolgáltatását nem feltétlenül 
tudja igénybe venni, és a részvételi díjat is 
elveszítheti. A késés okozta következményekért 
és károkért az utazásszervező nem vonható 
felelősségre. 

- Az utas kijelenti, hogy az Utazásszervező által 
szervezett utazáson és annak programjain 
kizárólag akkor vesz részt, ha az általa ismert 
egészségi állapota ezt lehetővé teszi. Az 
utazásszervező utazásainak gyakran 
kihagyhatatlan része a természetjárás, túrázás, 
gyalogos zarándoklat melyek mennyiségét, 
mértékét és nehézségét a tájékoztatóban az 
utazásszervező közzéteszi. Az utas tudomással 
bír arról, hogy a napi - gyalogosan megteendő - 
útszakaszok nagy része gépjárművel járhatatlan 
– kiépített utaktól távoli - turistautakon vezet, 
így reggeli elindulást követően sok esetben 
nincs mód a napi hátralévő szakasz járművel 
történő megtételére. Az utas kijelenti, hogy 
nem szenved olyan betegségben, ami a 
program teljesítése közben a megszokottnál 
nagyobb kockázatot jelent számára és 
utastársai számára. 

12.12.12.12. KizárásKizárásKizárásKizárás    

Az utazásszervező az út indulásakor vagy azt 
követően azonnali hatállyal kizárhatja az 
utazásból az utast, amennyiben az utas jelentős 

mértékben megzavarja vagy akadályozza az 
utazás lefolyását. Az utazásszervezőt ebben az 
esetben a teljes részvételi díj megilleti, és 
követelheti felmerült kárainak megtérítését. 

13.13.13.13. TársításTársításTársításTársítás    

Amennyiben az utas egyedül utazik, de 
kétágyas elhelyezést kér, az utazás kezdetét 
megelőző legkésőbb 30 nappal tájékoztatjuk 
arról, hogy sikerült-e szobatársat találni a 
számára. Ha nem sikerült az utas választhat az 
egyágyas felár befizetése vagy az utazási 
szerződéstől történő elállás között. 

14.14.14.14. PoggyászPoggyászPoggyászPoggyász    

Az utazásszervező az utak során személyenként 
legfeljebb 30 kg súlyú poggyász szállítását 
vállalja. 

15.15.15.15. Vagyoni biztosítékVagyoni biztosítékVagyoni biztosítékVagyoni biztosíték    

A fizetésképtelenséggel szembeni védelem nyújtásáért 
felelős biztosító: Európai Utazási Biztosító Zrt. (címe: 
132 Budapest, Váci út 36-38. telefonszáma: 1/452-
3580). 

Fizetésképtelenség esetére kijelölt hatóság: Budapest 
Főváros Kormányhivatala, 1124 Budapest, 
Németvölgyi út 37-39. 

A jogszabály által előírt vagyoni biztosítékot az Európai 
Utazási Biztosító Zrt-vel (székhelye: 1132 Budapest, 
Váci út 36-38.) kötött biztosítási szerződés biztosítja. A 
biztosítási kötvényszám: 29759-KE-02/2018 

16.16.16.16. Alkalmazandó jog, illetékességAlkalmazandó jog, illetékességAlkalmazandó jog, illetékességAlkalmazandó jog, illetékesség    

A felek a jelen jogviszonyukra kikötik a magyar jog 
alkalmazását, valamint a jogviszonyból eredő vitás 
kérdések eldöntésére a magyar bíróságok 
joghatóságát, azon belül - hatáskörtől függően - a 
Kecskeméti Járásbíróság, illetve e Kecskeméti 
Törvényszék kizárólagos illetőségét.  

Az utazó az utazásszervezővel felmerülő vitás 
kérdéseivel kapcsolatban a kereskedelmi és 
iparkamarák mellett működő békéltető testületekhez 
is fordulhat, amelynek határozatai azonban nem 
feltétlenül kötelezőek az utazásszervezőre. 

ÁFA nyilatkozatÁFA nyilatkozatÁFA nyilatkozatÁFA nyilatkozat    

Nyilatkozom, hogy a szolgáltatást 

 nem adóalanyként vagy nem adóalanyi 
minőségében (azaz utasként) veszem 
igénybe 

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

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

Kelt: Budapest,  

………………………………………………………………………. 
Utas 

………………………………………………………………………. 
Pannon Pilgrim Kft., P.H. 


