
 

 

 

 

 

Utazásközvetítői szerződés 
 

Amely létrejött egyrészről a SAFARI TRAVEL UTAZÁSI IRODA (1132 Budapest, Visegrádi u.18/B) cégjegyzékszám : 

01-09-460796, B.K.I.K. bejegyzési szám: R-1869/1999., adószám : 10987003-2-41, e-mail: safaritravel@safaritravel.hu, 

honlap: www.safaritravel.hu, mint megbízó (továbbiakban Megbízó), másrészről  

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tel:……………………………...Fax:……………………………….E mail:…………………………………… 
 
Engedélyszám:………….……………….. továbbiakban Közvetítő között. A szerződésre az alábbi jogszabályok 
vonatkoznak: az utazásszervező és közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet, a Polgári 
Törvénykönyv 6:254.§. , az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és 
az utazási szolgáltatás együttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet.  
 
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az Utazásszervező érvényben lévő szezonális utazási 
magazinokban, katalógusokban illetve a www.safaritravelhu honlapon megjelentetett Utazási Feltételek, az aktuális 
Utazási Szerződés/Visszaigazolás és Útlemondási Biztosítási Szabályzat. 
 
Az Utazásszervező kijelenti, Utazásszervezőként az utazásszervez_i tevékenység ellátásához szükséges 
valamennyi hatósági engedéllyel rendelkezik, és jogosult a mindenkori jogszabályoknak megfelelően a 
tevékenység végzésére.  
 
Közvetítő kijelenti, és hitelt érdemlően igazolja, hogy Közvetít_ként az utazásközvetítés ellátásához szükséges 
valamennyi hatósági engedéllyel rendelkezik, az előírt nyilvántartásba bejegyezték, és jogosult a mindenkori 
jogszabályoknak megfelelően a tevékenység végzésére. 
 
A Közvetítő a jelen szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően, a lehető legnagyobb gondossággal köteles 
eljárni, és az Utazásközvetítőtől elvárható minden szükséges intézkedést megtenni.  
 
Közvetítő az Utazásszervező nevében és annak javára köti meg az utazási szerződést. Az utazási szerződés 
megkötésével jogviszony az Utazásszervező és a megrendelő utas illetve képviselője között jön létre. 
 

1. A Szerződő Felek határozatlan időre megállapodnak abban, hogy az Utazásszervező által összeállított és 
felkínált egyéni és csoportos szervezett utazásokat, valamint utazással kapcsolatos szolgáltatásokat az 
Utazásszervező nevében és megbízásából a Közvetítő is ajánlja és értékesítse. 

 
2. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Közvetítő az 1. pontban meghatározott szolgáltatások 
értékesítése során az Utazásszervező képviseletében és érdekében az alábbi szolgáltatásokat végzi el: 
 
a; Az Utazásszervező által szervezett utakat, utazási szolgáltatásokat értékesíti az utasnak, az 
Utazásszervező által kiadott utazási tájékoztatóban és információs anyagokban (utazási katalógus, akciók, 
írásos ajánlatok, általános szerződési feltételek, körlevelek, értékesítési háttér információk, hibalisták) 
foglalt feltételekkel. Az utazási szerződés megkötésében közreműködik, megköti és aláíratja az 
Utazásszervező nevében- saját közvetítői minőségének feltüntetése mellett- a másik szerződő féllel. 
 
b; Az utazási szerződés megkötésekor átveszi az utastól a részvételi díj előlegét, kivéve, ha a foglalásra az 
utazást megelőző 30 napon belül kerül sor, mert ebben az esetben a teljes részvételi díj kerül befizetésre. 
Az átvett részvételi díjat – az átvételtől számított 4 naptári napon belül – köteles az Utazásszervező fent 
megadott bankszámlájára átutalni, illetve pénztárába befizetni. 
 
Felek megállapodnak, hogy azon ajánlatok esetében, amikor légitársaság, illetve a külföldi szolgáltató igényli, az 
utazásszervező azonnali kifizetést jogosult kérni, melyre azonban köteles felhívni a Közvetítő figyelmét. 
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c; A Közvetítő vállalja, hogy az általa közvetített szolgáltatásokra vonatkozó, az Utazásszervező által hozzá 
eljuttatott információs anyagok tartalmát megismeri és azokról az utast tájékoztatja, illetve az utassal a 
tájékoztatás megtörténtét írásban igazoltatja az Utassal. A fentiek elmaradásából eredő károkért a 
Közvetítő felelősséggel tartozik. 

 
3. Az Utazásszervező vállalja, hogy az általa összeállított és katalógusban közzétett publikus ajánlat 
értékesítése esetén a Közvetítőnek az alap részvételi díjból, a szálláshoz és az ellátáshoz kapcsolódó 
felárakból bruttó 10% engedményt biztosít. Kedvezményes, illetve akciós értékesítés vagy egyedi 
ajánlatkérés esetén az engedmény mértéke előzetes közlés alapján ettől eltérhet. Az engedmény számítás 
szempontjából értékesített szolgáltatásnak az eladott és teljesített szolgáltatás tekinthet_, a lemondott vagy 
más okból meghiúsult megrendelések nem képeznek engedményalapot. 

 
4. Az Utazásszervező vállalja, hogy amennyiben van lehetőség az utazással kapcsolatban biztosítás kötésére (betegség-, 
baleset-, poggyász és útlemondási), arról tájékoztatja a Közvetítőt, vállalja továbbá annak jelzését is, hogy a részvételi díj 
tartalmazza-e az utas biztosításának díját. 

 
5. A Közvetítő tudomásul veszi, hogy az Utazásszervező az utazáshoz szükséges dokumentumokat 
(„voucher”, szükséges közlekedési jegyek és egyéb okiratok) a részvételi díj teljes összegének, illetve az 
engedménnyel csökkentett teljes részvételi díj szerződésszerű átutalása, illetve az Utazásszervező 
pénztárába történő befizetése után az utas rendelkezésére bocsátja. A közvetítői engedmény kiegyenlítése a 
két iroda közötti megállapodás szerint történhet: 
 
a.) bruttó számlázással: Utazásszervező az engedményt is tartalmazó számlát készít, közvetítő pedig 
„Pénzügy rendezést nem igényel” megjegyzéssel ellátott jutalékszámlát küld vissza Utazásszervező részére. 
Ebben az esetben a nettó összeg kerül átutalásra. 
 
6. Kiegyenlítésnek minősül a pénzösszegnek az Utazásszervezőhöz igazolható módon történő beérkezése. 
Utazásszervező a számla határidőben történő kiegyenlítésének elmulasztása esetén az utazási szerződést 
érvénytelennek tekinti és erről a Közvetítőt, és –amennyiben az utas elérhetősége az Utazásszervező 
rendelkezésére áll- az utast is értesíti. 
 
7. Az Utazásszervező a férőhelyeket esetenkénti foglalás alapján bocsátja Közvetítő rendelkezésére. 
Közvetítő vállalja, hogy az utas által történő megrendelés előtt az Utazásszervező elérhetőségei egyikén 
ellenőrzi a szabad kapacitást, ezt követően szerződést köt az utassal és megfizetteti a részvételi díj 
szerződésben meghatározott mértékű előlegét. A Közvetítő az utas felé köteles rögzíteni az utazás 
szerződött feltételeit, annak díját és az utas által befizetett részvételi díj előlegének összegét. A Közvetítő 
köteles az említett módon történt megrendelést annak létrejöttétől számított 24 órán belül írásban (faxon, 
e-mailben) az Utazásszervező felé megerősíteni. Az Utazásszervező csak azon közvetítői megrendelést 
vállalja kötelező jelleggel, melynél a megrendelést írásban visszaigazolta. Az Utazásszervező kötelezettséget 
vállal, hogy a hozzá írásban a Közvetítőtől érkezett megrendelésre legfeljebb 2 (két) munkanapon belül 
írásos visszaigazolást küld a Közvetítőnek, aki annak tartalmát azonnal köteles az utasnak írásban 
továbbítani. A megrendelés visszaigazolásával egyidejűleg az Utazásszervező a megfizetendő részvételi díj 
összegéről az Utas nevére számlát állít ki az előlegfizetés feltételeinek meghatározásával. A lemondás 
ügymenete megegyezik a megrendelésével és arra az Utazási szerződésben meghatározott szabályok az 
irányadók. 
 
8. Az Utazásszervező vállalja, hogy a Közvetítő által kért eseti szolgáltatásokra legfeljebb 2 (két) 
munkanapon belül egyedi ajánlatot ad írásban. Az Utazásszervező felelősséggel tartozik kiadott írásos 
ajánlatáért és felel az abban leírt szolgáltatásokért 
 
9. A Közvetítő vállalja, hogy az Utazásszervező által közölt lemondási határidőket és az egyéb utazási 
feltételeket ismerteti az utassal, átadja részére az utazási szerződés mellékleteit, és a tájékoztatás 
megtörténtét, valamint a szerződés mellékleteinek átvételét az utassal írásban igazoltatja. A Közvetítő 
kötelezettséget vállal arra, hogy az Utazásszervező által megjelölt adatszolgáltatási előírásoknak a 
megszabott határidőkben maradéktalanul eleget tesz. Vállalja továbbá, hogy az utas részére valamennyi 
közlést igazolható módon teszi meg és ezek bizonyítékait az elévülési határidőn belül megőrzi. Az ezen 
kötelezettség elmulasztásából vagy a késedelmes közlésből eredő valamennyi kárért teljes anyagi 
felelősséggel tartozik. 



 

 

 
 
10. Utazásszervező anyagi felelősséget vállal az általa biztosított szolgáltatásokért., 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 vis maior esete következett 
be. Nem tartozik felelősséggel az Utazásszervező az alábbi esetekben: Menetrendszerűen közlekedő 
közlekedési eszközök szolgáltatásaiért, a menetrendben esetleg bekövetkező változásokért, illetve ezekből 
adódóan az utast érintő esetleges anyagi és erkölcsi károkért. Nem menetrendszerűen közlekedő, azaz 
bérelt közlekedési eszközök előzetesen meghirdetett menetrendjében forgalmi, biztonsági okokból 
bekövetkező változásokért, illetve ezekből adódóan az utast érintő esetleges anyagi és erkölcsi károkért. 
„Vis maior” (háború, sztrájk, egyéb politikai események, terrorcselekmény, elemi csapás) miatt keletkező 
károkért. Ilyennek minősül az olyan szokatlan, előre nem látható körülmény, amely az utazási vállalkozó 
akaratán kívül áll, s amelynek következményeit az utazási vállalkozó a legkörültekintőbb gondosság mellett 
sem lett volna képes elhárítani. Az utazási szerződés lehetetlenülésére és teljesítésének megtagadására a 
Ptk. megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni. Utazásszervező vállalja, hogy az Utazásközvetítő által 
közvetített megrendelő utasa illetve képviselője részére külföldi és belföldi, csoportos és egyéni utazási 
programokat biztosít a programban részletezett feltételeknek megfelel_en. 
 
11. Felelősség 
Utazásszervező felelősséggel tartozik az utazási szolgáltatás hibátlan teljesítéséért, a Közvetítő részére a 
közvetítői jutalék biztosításáért. Utazásszervező valamennyi szervezett, csoportos utazási szolgáltatás 
megrendelése esetén indulás előtt 8-15 nappal részvételi jegyeket biztosít, melyet Közvetítő köteles a 
megrendelő utas, illetve képviselője részére haladéktalanul továbbítani. Utazásszervező nem felelős a 
Közvetítő által az ügyfélnek nyújtott hiányos, vagy téves információkból bekövetkező károkért. Közvetítő 
felelős az Utazásszervező felé a nem megfelelő, vagy késve nyújtott információadással keletkezett károkért. 
Közvetítő nem felelős az Utazásszervező által nyújtott szolgáltatásokért. 
 
12. A Közvetítő tudomásul veszi, hogy az Utazásszervező által publikus ajánlatokban szereplő szolgáltatás 
kizárólag az Utazásszervező által közölt áron értékesíthető. Az egyes szolgáltatások (földi és légi) csak 
együttesen, utazási csomag részeként értékesíthetők. 
 
13. A Szerződő Felek jogosultak a jelen szerződést - mely aláírása napján lép hatályba – 30 napos 
felmondási idővel, írásban, ajánlott levélben küldött felmondással, indoklás nélkül megszüntetni. A 
felmondás esetén a Felek fokozottan kötelesek együttműködni a folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatban 
úgy, hogy az utasoknak és partnereiknek kárt nem okozhatnak. A jelen szerződést csak a Felek egyező 
akaratával és írásban lehet módosítani 
 
14. A Szerződő Felek kijelentik, hogy szerződéses kapcsolatukban minden téren együttműködnek, 
különösen az esetleges kárelhárítással és kárenyhítéssel kapcsolatban. A Szerződő Felek az esetleges vitákat 
elsősorban egyeztetéssel kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetére kikötik a Fővárosi 
Bíróság kizárólagos illetékességét. 
 
15. Az utazási szerződésekkel kapcsolatban az alábbi adatvédelmi rendelkezéseket határozzák meg a Felek: 
 
15.1 A szerződés teljesítése során a Közvetítő az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 
2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: „GDPR”) jogszabály rendelkezései alapján az Utazásszervező 
adatfeldolgozójának minősül, aki az Utazásszervező megbízásából hozzáfér azoknak az utasoknak a 
személyes adataihoz, akik részére az Utazásszervező által nyújtott utazási szolgáltatásokat közvetíti. A 
közvetített utazási szolgáltatásokat igénybe vevő utasok személyes adatai tekintetében adatkezelőnek az 
Utazásszervező minősül. 
 
15.2 A Közvetítő kötelezettséget vállal az alábbiakra: 
- az utasoktól kizárólag azokat a személyes adatokat gyűjti be és tárolja, amelyeket az Utazásszervező mint 
az utazási szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat megjelöli; 
- az utasok személyes adatait az Utazásszervező nevében, és kizárólag az Utazásszervező által nyújtott 
utazási szolgáltatások teljesítése céljából kezeli, a személyes adatokkal saját célra adatkezelési műveletet  
nem végez, a személyes adatokat harmadik fél felé nem továbbítja, és biztosítja, hogy a jelen szerződés 
alapján végzett adatkezelés az általa végzett egyéb adatkezeléstől megfelelően elkülönül; 



 

 

 
 
- az utasok személyes adatait az Utazásszervező részére történő továbbítást követő 12 hónapon belül törli, 
kivéve azon adatokat, amelyeket a számviteli jogszabályok által előírt szabályok szerint 8 évig megőrzendő 
dokumentumok tartalmaznak; 
- az utasokat az Utazásszervező utasokra vonatkozó adatkezelési tájékoztatójával megismerteti, azt az 
utasok részére elérhetővé teszi; 
- gondoskodik az általa kezelt - akár papíron, akár elektronikusan tárolt - személyes adatok védelméről, 
ideértve a megfelelő technikai és szervezési intézkedések meghozatalát, valamint a technika adott 
fejlettségi szintje alapján elvárható fizikai és informatikai megoldások alkalmazását az utasok személyes 
adatainak véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése vagy 
az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében. A Közvetítő gondoskodik arról, 
hogy a fenti kötelezettségvállalásokat a szerződés teljesítésében részt vevő munkavállalói, megbízottjai, 
alvállalkozói, illetve az esetleges egyéb közreműködő személyek is megismerjék és azokat betartsák. 
 
15.3 A felek teljes körű titoktartási kötelezettséget vállalnak egymással szemben a szerződéssel 
kapcsolatban a másik félről tudomásukra jutott valamennyi adatra, információra nézve, ideértve, 
különösen, a szerződés teljesítése során, azzal összefüggésben a birtokukba jutott személyes adatokra 
nézve. A titoktartási kötelezettség a feleket a szerződés teljesítésére, illetőleg megszűnésére tekintet nélkül, 
határidő nélkül terheli. 
 
15.4 A Közvetítő az Utazásszervező írásban tett előzetes felhatalmazása nélkül is jogosult további 
adatfeldolgozót igénybe venni, azzal, hogy a további adatfeldolgozóknak is vállalniuk kell a jelen 6. pont 
szerinti kötelezettségek teljesítését. A Közvetítő teljes felelősséggel tartozik az Utazásszervező felé a 
további adatfeldolgozók tevékenységéért, azaz úgy felel, mintha a kár az ő tevékenysége során történt 
volna. 
 
15.5 A személyes adatok tekintetében az utasokat megillető, a GDPR által biztosított jogok gyakorlásával 
összefüggő megkeresések megválaszolása, az érintett utasok tájékoztatása az Utazásszervező, mint 
adatkezelő kizárólagos feladata. 
 
15.6 Az Utazásszervező – közvetlenül vagy közvetett módon, harmadik fél bevonásával – bármikor 
ellenőrizheti, hogy a Közvetítő az Utazásszervező nevében végzett adatkezelési tevékenysége során 
betartja-e a vonatkozó jogszabályok előírásait, az adatvédelem alapelveit és a szerződés rendelkezéseit. 
 
15.7 A felek rögzítik, hogy – a GDPR 33. cikkében foglaltaknak megfelel_en – az Utazásszervező 
adatvédelmi incidens-nyilvántartást vezet. Adatvédelmi incidensnek – a GDPR 4. cikk 12. pontja szerint – 
a biztonság olyan sérülése minősül, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok 
véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az 
azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi rendellenesség az adatbiztonsági 
intézkedések olyan sérelme, amely nem eredményezi a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes 
megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan 
hozzáférést (nem következik be az adatvédelmi incidenssé min_süléshez szükséges eredmény). A 
jogszabályban meghatározott és az Utazásszervezőt mint adatkezelőt terhelő kötelezettségek teljesítése 
érdekében a Közvetítő az adatvédelmi incidenseket, illetve az adatvédelmi rendellenességeket az azokról 
való tudomásszerzést követően indokolatlan késedelem nélkül, delegkésőbb 24 (huszonnégy) órán belül 
köteles bejelenteni az Utazásszervezőnek. Az incidenssel, illetve rendellenességgel kapcsolatosan a 
következőinformációkat kell a Utazásszervezővel megosztani: 
- az adatvédelmi incidens, rendellenesség leírása, jellege, időpontja, tartama, az érintettek és az érintett 
személyes adatok köre és száma; 
- az incidensből, rendellenességből eredő már bekövetkezett, vagy várható következmények; 
- az incidens, rendellenesség orvoslására tett intézkedések és az incidensből, rendellenességből eredő 
esetleges negatív következmények enyhítését szolgáló intézkedések; 
- az adatvédelmi incidenssel, rendellenességgel összefüggő minden egyéb releváns információ. 
 
A Közvetítő megtesz minden szükséges intézkedést, valamint együttműködik az Utazásszervezővel és más 
közreműködő szervezeti egységgel az adatvédelmi rendellenesség vagy incidens okának feltárásban, 
orvoslásában és az incidens esetleges negatív következményeinek felszámolásában. 
 
 



 

 

 
 
15.8 A jelen szerződés bármely okból való megszűnését vagy megszüntetését követően a Közvetítő a jelen 
szerződés szerinti adatkezelési tevékenység során birtokába került minden személyes adatot köteles törölni, 
illetve megsemmisíteni. Az adattörlést úgy kell elvégezni, hogy a személyes adatok helyreállítása a 
továbbiakban ne legyen lehetséges. 
 
15.9 A Közvetítő köteles megtéríteni minden olyan kárt, amely az Utazásszervezőnél, vagy harmadik félnél 
a Közvetítő fenti, adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségei mulasztásából, az Utazásszervező 
utasításainak figyelmen kívül hagyásából vagy megszegéséből, továbbá az adatvédelmi alapelvek, előírások, 
a vonatkozó jogszabályok, illetve a jelen szerződés rendelkezéseinek megszegéséből erednek. 
 
 

A Szerződő Felek a jelen szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen 
aláírták. 
 
 
Budapest, 201.……………………………… 
 

 

 

 

 

 

Utazásszervező       Közvetítő 


