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1. A Delta Reisen Kft. Utazási Iroda (székhelye: 1118 Budapest, 

Dayka Gábor utca 3.  404/A iroda, a továbbiakban: DR) által 

szervezett utazásokra a Polgári Törvénykönyv vonatkozó 

rendelkezései és az utazási és utazást közvetítő szerződésről szóló 

281/2008 (XI.28.) Kormányrendeletben foglaltak valamint az 

utazásszervező és közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23.) 

Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. A Delta Reisen által 

szervezett külföldi utazásokat a Delta Reisen honlapján, közösségi 

oldalán (www.deltareisen.hu és https://hu-

hu.facebook.com/deltareisen.hu) és egyéb egyénileg személyre 

szabott ajánlataiban (valamint esetenként viszonteladó szerződött 

partnereinek a továbbiakban SZP weboldalán és elektronikus 

hírleveleiben) teszi közzé, ajánlatokban, megrendelésben és 

visszaigazolásában. Jelen Általános Utazási Feltételekben foglaltak 

az előbbiekben felsorolt rendelkezésekkel és rendeletekkel együtt 

alkalmazhatók és elválaszthatatlan részét képezi az Utazási 

Szerződésnek. Az Utazási Szerződésben a megrendelt és kiszámított 

részvételi díjon felül, utalni kell a részvételi díjakban nem szereplő, 

külön felszámításra kerülő szolgáltatásokra és ezek díjaira, ha ismert 

(pl. helyi adó, gépkocsi biztosítás, repülőtéri illetékek, vízumdíjak, 

kikötői illeték, fakultatív programok, felárak, kötelező borravalók stb) 

A DR a tájékoztatókban foglaltaktól való eltérés jogát fenntartja. A DR 

a változásokról az Utas/Megrendelőt minden esetben köteles írásban 

tájékoztatni.  

2. Érvényes utazási szerződés akkor jön létre az Utas/Megrendelő a 

DR közt, amikor a DR által szervezett utazást írásban közvetlenül 

vagy az SZP keresztül megrendelte és lefoglalta, az utazás díjakét 

meghatározott előleget és vagy teljes összeget befizette, valamint az 

Utazási Szerződésben felsorolt részek tartalmát megismerte és 

aláírásával elfogadta. A DR ezek alapján a jelentkezést elfogadja és 

a megrendelést, írásban aláírásával ellátva igazolja vissza. Érvényes 

utazási szerződés további kritériuma, hogy az Utas/Megrendelő az 

Utazási szerződés aláírásával egyidejűleg a jelentkezéskor esedékes 

részvételi díjat a DR-nek vagy az SZP képviselőjének megfizette. A 

fizetendő részvételi díjelőleg a teljes részvételi díj 40 %-a. A teljes 

részvételi díj és a megrendelt kapcsolódó szolgáltatások teljes 

díjának befizetési határideje az utazás elindulása előtti 30 nappal 

esedékes, kivéve, ha a DR külföldi közreműködő partnerével kötött 

szerződése miatt korábbi határidő indokolt. Amennyiben a 

szerződéskötés 30 napon belül történik, úgy a teljes részvételi díj 

befizetése szükséges. Az Utas/Megrendelő tudomásul veszi, hogy a  

 

jelzett fizetési határidő be nem tartása a már megkötött utazási 

szerződés megszűnését vonja maga után. Nem személyesen történő 

megrendelés esetén a megrendeléstől számított 24 órán belül 

előleget és vagy teljes részvételi díjat kell fizetni (árajánlat és vagy 

jelentkezési határidő szerint és módon) ellenkező esetben a DR törli 

a megrendelést. A DR az ajánlatkérések alapján a férőhelyet a világ 

szinte bármely országába le tudja foglalni. Ebben az esetben az 

egyénileg összeállított utazásra a jelentkezést a DR csak feltételesen 

tudja elfogadni, mert meg kell várnia partnereinek visszaigazolását, 

feltételeit és csak ennek függvényében véglegesíti ajánlatát, illetve 

igazolja vissza a megrendelt szolgáltatásokat vagy ajánl hasonló 

minőségben másikat. Végső foglalást a DR akkor készít, ha az 

Utas/Megrendelő elfogadja az ajánlatot és azt írásban a DR-nél vagy 

SZP keresztül a fenti feltételek alapján és módon megrendeli. A DR 

fenntartja a jogot a részvételi díj emelésére, amennyiben legkésőbb 

az utazás megkezdése előtt 20 nappal, a forint/devizaárfolyam 

változása, bel- vagy külföldi hatósági árváltozás, a repülőjegy ár 

megváltozása vagy az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, 

illeték, egyéb kötelező terhek beszedése vagy mértékében időközi 

változása következik be. A díjemelés indokát és mértékét a DR az 

utassal írásban közli. Ha a részvételi díj emelése az eredeti részvételi 

díj 8 %-át meghaladja, az Utas/Megrendelő az értesítés keltétől 

számított 3 munkanapon belül köteles a döntéséről a DR-t 

tájékoztatni, mely szerint az utazási szerződéstől az Utas/Megrendelő 

elállhat és a DR a befizetett összeget teljes egészében visszatéríti, 

vagy az Utas elfogadja a változtatást és az utazási szerződés 

módosítását, az emelt díjat befizeti.  

3. Az Utas az utazás során köteles az utazásra vonatkozó hatályos 

útlevél-, vízum-, vám-, deviza-, egészségügyi- és egyéb 

jogszabályokat megtartani. Az Utas kötelezettséget vállal arra, hogy 

útlevele a visszaérkezéstől számított legalább 6 hónapig érvényes, 

illetve az Utazási Szerződés aláírásakor ellenőrizte, hogy az utas(ok) 

neve(i) az érvényes utazási okmányok szerint vannak megadva. 

Ennek elmulasztásából eredő bármilyen kár és vagy többletköltség 

teljes egészében az Utast terheli. Az útlevelet és az esetlegesen 

előírt vagy javasolt védőoltásokat a DR Utasai egyénileg kötelesek 

beszerezni. Az utas kérésére a DR vállalja a vízumügyintézést, 

kizárólag Magyar állampolgárok részére és bizonyos célterületekre. A 

vízum díját és az ügyintézés díját a részvételi díj nem tartalmazza. 

Ha a vízum beszerzését a DR végzi, akkor annak esetleges 

eredménytelensége esetén (vízumkérelem elutasítása) a DR-t 
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felelősség nem terheli. A vízumkérelem elutasításából eredő utazás-

meghiúsulás stornó költsége teljes egészében az Utast terheli, 

függetlenül attól, hogy az Utas egyénileg vagy a DR által intézte azt.  

4. A DR az utazás megkezdése előtt legkésőbb 15 nappal az utazási 

szerződéstől indoklással elállhat. Megilleti az elállás joga a DR-t 

abban az esetben is, ha az utazást a szerződéskötéskor előre nem 

látható külső körülmény, vis maior (a célországban bekövetkezett - az 

emberi életet, egészséget, illetve a vagyont, biztonságot 

veszélyeztető - politikai esemény, valamint természeti csapás) 

akadályozza. Ha a DR a szerződéstől eláll, az Utas: az eredetivel 

azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat 

igényt, ha ennek nyújtására a DR-nek lehetősége van. Ha a 

helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet az 

Utas/Megrendelőt terheli, ha alacsonyabb értékű, a DR köteles a 

különbözetet az Utas/Megrendelőnek megtéríteni. Az Utas jogosult 

az utazási szerződésben lekötött utazásban való részvétel jogát 

legkésőbb az utazás megkezdése előtt 30 nappal harmadik személy 

részére engedményezni, a visszaigazolásban/mellékletekben 

szereplő költségek és előírások, sajátosságok figyelembevétele 

mellett. (pl. névcsere légitársaságok 90%-nál tilos!) Az Utas az 

engedményezésről köteles a DR-t írásban tájékoztatni és az igazolt 

többletköltségeket viselni. Az Utas csak olyan személyre 

engedményezheti az utazásban való részvétel jogát, aki megfelel az 

utazási szerződésben leírt feltételeknek és az abban foglaltakat 

írásban tudomásul vette.  

5. Ha a szerződés részben vagy egészében való teljesítése az 

utazás során ellehetetlenül, a DR az Utas/Megrendelő érdekében 

szükséges intézkedéseket megteszi, és azok költségeit 

megelőlegezi. Az intézkedés többletköltségei a DR-t terhelik, ha a 

szerződés teljesítése neki róható fel vagy érdekkörében felmerült 

okból lehetetlenült el. A DR utazásszervezői tevékenységével 

kapcsolatos polgári jogi felelősségi szabályok (Ptk.399.§) 

alkalmazása során a sztrájk, a háborús és politikai konfliktus, 

közveszély, katasztrófa, terrortámadás, nemzetközi embargó, 

valamint a légitársaságok által egyoldalúan kikötött és érvényesített 

felelősségi korlátozások (pl. túlkönyvelés, menetrendváltozás, 

járattörlés) a Ptk.399.§ 1 bekezdésébe tartozó olyan lehetetlenülési 

oknak minősülnek, amelyért egyik fél sem felelős, tehát mindkét fél 

érdekkörén kívül esik. Amennyiben az utas nem az előzőekben 

meghatározott okok miatt áll el a korábban megkötött szerződéstől, 

illetve hatósági elutasítás miatt nem vesz részt az utazáson, a 

következő lemondási feltételek és díjak lépnek életbe a csomagtúra 

szolgáltatásaira: 

- földi szolgáltatások esetében (szállás, bérautó, belépők, fakultatív 

program, transzferek stb.) Az utazás megkezdése előtt: 60 – 35 nap 

közt 10%, 34 -15 nap közt 40%, 14 - 7 nap közt 60 %, 6 - 3 nap közt 

80 %, 2 - 0 nap között 100 %-a a szolgáltatások teljes árából. Ha az 

Utas/Megrendelő lemondás nélkül nem vesz részt az utazáson, akkor 

a teljes díj (100 %) kerül felszámításra, mint stornó költség. 

- repülőjegyek esetében: a lefoglalt, de még ki nem állított repülőjegy 

költség megfizetése nélkül lemondható. A már kiállított és vagy 

speciális díjtételű (kedvezményes áru) repülőjegy, a légitársaság által 

megadott feltételek szerint (melléklet) módosítható, de a jegyben 

szereplő név és útvonal, valamint az utazás időpontja nem 

változtatható meg (kivéve egyes fapados légitársaságokat). 

Lemondás esetén pedig mindig a légitársaság feltételi szerint kell 

eljárni, illetve a költségeket megfizetni vagy vállalnia az 

Utas/Megrendelőnek. Minden lemondás/módosítás ügyintézési díja: 

5.000.- Ft/fő. Ha az Utas/Megrendelő a kiállított repülőjegyet az 

abban megadott időpontban nem használja fel (nem utazik el- 

noshow), a teljes stornó költség az Utas/Megrendelőt terheli. Egyéb 

esetben, például külföldi touroperator bizományosaként, valamint 

egyéb külföldi partner által szervezett utazások foglalásakor, minden 

esetben a szervező iroda lemondási feltételei a mérvadóak, mely 

alkalmazására a 281/2008 (XI.28.) Kormányrendelet szerint kerülhet 

sor. Erről a DR az Utast/Megrendelőt köteles írásban (mellékletben) 

tájékoztatni.  

6. A részvételi díj nem tartalmaz baleset-, betegség-, 

poggyászbiztosítást, útlemondási biztosítást és egyéb biztosítást, 

valamint autóbérlés esetén a kötelező felelősségbiztosításon és a 

CDW/Casco -n kívüli egyéb biztosításokat. A felsorolt egyéb 

utazással kapcsolatos szolgáltatások a DR utazási irodában vagy 

SZP irodájában külön térítés ellenében megkötheti. Az 

Utas/Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megkötött biztosítás 

hiányában az utazás elmaradásával járó összes költség, illetve a 

külföldön bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban felmerülő 

összes kiadás és jogi felelősség kizárólag az Utas/Megrendelőt 

terheli, ezzel kapcsolatban a DR-el szemben követeléssel nem léphet 

fel.  

7. A DR a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért az 

alábbiak szerint felel. Amennyiben a DR az utazást nem a 

szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a részvételi díjat 

arányosan leszállítani. A DR nem köteles a részvételi díjat 

leszállítani, ha az Utas/Megrendelő valamely szolgáltatását saját 

elhatározásából/akaratából vagy az érdekkörében felmerülő okból 

nem vette igénybe. Az utazás megkezdését követően a DR a 

szerződésben meghatározott szolgáltatásokat vagy azok jelentős 

részét teljesíteni nem tudja, akkor köteles azokat más megfelelő, 

hasonló értékű szolgáltatásokkal helyettesíteni. Ha az ilyen 

szolgáltatások értéke a nem teljesített szolgáltatások értékét 

meghaladja, a különbözet az Utas/Megrendelőre nem hárítható át. 

Ha a DR ilyen helyettesítő szolgáltatást nyújtani nem tud, vagy az 

Utas/Megrendelő indokoltan nem fogadja el, akkor az 

Utas/Megrendelő a korábban megkötött szerződéstől elállhat. Ha az 

Utas/Megrendelő ezen ok miatt eláll a szerződéstől, a DR köteles az 

utazás kiinduló helyére szállítani Utas/Megrendelőt, illetve viselni 

ennek költségeit és az igénybe nem vett szolgáltatásokkal arányosan 

a részvételi díjat visszafizetni. A nem szerződésszerű teljesítésből 

eredő igény érvényesítésének a feltétele, hogy az Utas a kifogását a 

helyszínen az utaskísérőnek - ennek hiányában - a helyszíni 

szolgáltatónak, vagy annak képviselőjének, köteles haladéktalanul 

bejelenteni, valamint erről jegyzőkönyvet felvetetni és az ebből 

fakadó igényét a hazaérkezését követő 8 napon belül a DR-nek 

írásban bejelenteni. Ha a DR a szerződést nem teljesíti, az Utas 



 
 

kívánságának megfelelően köteles a szerződésszegéssel okozott 

kárt megtéríteni vagy az utazást más alkalommal teljesíteni. A DR a 

szerződésszegéssel okozott kár megtérítésének kötelezettsége alól 

mentesül, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű (hibátlan) teljesítés 

érdekében úgy járt el, ahogyan az adott helyzetben elvárható volt, 

vagy ha a kárigény bejelentése nem az előbbi pontokban foglaltak 

szerint történt. A DR nem felel a hibás teljesítés illetve nem 

teljesítéssel okozott kárért, ha a szerződés teljesítésében mutatkozó 

hiányosságok az Utas magatartására vezethető vissza, vagy ha a 

hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az 

utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs 

kapcsolatban és a hibát az utazásszervező ésszerű elvárhatóság 

mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani vagy 

vis maior esetén. Az utazás során az Utas által harmadik személynek 

okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel. Az Utas 

poggyászának őrzéséről, felügyeletéről az utazás során az Utas 

gondoskodik. Légi utazás esetén a légifuvarozói előírások szerint 

történik a poggyászkár térítése. Szállodában, bérautóban stb. 

elhagyott értékekért a DR nem vállal felelősséget.  

8. A DR által szervezett utazással kapcsolatos minden vitás 

kérdésben a felek megegyezésre törekednek. Ennek hiányában 

alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos 

illetékességének. 

 

 

A vagyoni biztosíték területi hatálya a Delta Reisen Utazás Iroda 

által Magyarországról külföldre szervezett valamennyi saját 

szervezésű utazásra vonatkozik. A biztosítás kötvényszám: 

VBB/2015/310, célja a tevékenységből adódó esetleges károk 

megtérítése.          

 

 

 

 

Az Utazási Szerződést és az utazással kapcsolatos 

feltételeket (mellékleteket) megismertem és elfogadom: 

 

……………..………….……………… 

Utas / Megrendelő az utasok képviseletében  

 

………………………………………… 

Ügyintéző / DR                   Ph 

Ha SZP közreműködésében történt az utazási csomag 

értékesítése, akkor az SZP utazási iroda neve:  

………………………………………………………..……………. 

 

Dátum:……………………………………………………………. 

 

 

 

Átadásra került mellékletek: 

 

1.sz.:…………………………………………………………………. 

2.sz.:…………………………………………………………………. 

3.sz.:………………………………………………………………….

 


