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MINTA 
U ta zás i  s zerző d és  

 

 

Név: 

 

 

Cím: 

 

 

m á s r é s z r ő l  

a 

 

Magyarkúti Fogadó és Erdei Iskola 

2621 Verőce-Magyarkút, Hrsz. 1273 

Vállalkozási Engedély száma: EV-197290 

BKIK ikt. szám: 544295 

Képviselő: Kusnyár János szolgáltató (későbbiekben szervező) 

 

között, az alábbi feltételekkel: 

 

1. Jelen utazást közvetítő szerződés aláírásával létrejön a szervező és az utasokat –

gyermekeket – képviselő megrendelő közötti szolgáltatási szerződést az utas által igényelt, 

illetőleg a szervező által ajánlott utazási szolgáltatásokra és tanórán kívüli oktatásra. 

Jelen szerződés utazási- és üdülési jegyként nem érvényes, a résztvevő a szolgáltatást 

kizárólag a maradéktalan befizetés után, az indulás előtti postai úton kézhez kapott 

részvételi jeggyel (voucher) veheti igénybe. 

 

2. A megrendelő megrendeli az utasok nevében az alábbi szolgáltatásokat: 

2.1. Dátum:                        -tól                                   -ig 

2.2. Szolgáltatás (típusa/mennyisége): 

Napi háromszori étkezés + szállás biztosítása                főre 

2.3. Szolgáltatás díja:                             Ft 

2.4. Kedvezmények: 

2.4.1.  20 fő fizetővendég után 1 fő ingyenes 

További 20 fő fizetővendég után második fő gyermekáron 

További 20 fő fizetővendég után további fő 130% 

 

3. A megrendelő megrendeli, a szolgáltató pedig vállalja a 2. pontban részletezett 

szolgáltatások biztosítását: 

A szolgáltató        felnőtt ellátását ingyenesen vállalja. 

A szolgáltató        felnőtt ellátását gyerekáron vállalja. 

A szolgáltató        felnőtt ellátását 130%-os áron vállalja. 

 

4. A megrendelő vállalja, hogy az előleget átutalja. A hátralék az érkezést megelőző két 

hétben kerül kifizetésre. A megrendelő a létszámot kötbérmenetesen csak az összlétszám 

5%-ában csökkentheti. A megrendelt szolgáltatások az igénybevételt megelőző 

előlegfizetés napjáig mondhatóak le kötbérmentesen. Az előlegfizetés napja és az 

igénybevételt megelőző harmincadik nap közötti lemondás esetén a kötbér a részvételi- és 

az étkezési díj 10%-a. Az igénybevételt megelőző 15. és 20. nap közötti lemondás esetén a 

kötbér a részvételi- és az étkezési díj 70%-a. 
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Az igénybevételt megelőző 7. nap és az előzetesen meghatározott érkezési nap közötti 

lemondás esetén a kötbér a részvételi teljes összege. A kötbér meghatározásának jogát a 

szolgáltató fenntartja magának. A kötbérfizetés kötelezettsége a megrendelőt terheli.  

A megrendelések lemondása – illetve módosítása – csak írásban történhet.  

A részvételi díj biztosítást nem tartalmaz. Egyéb orvosi igazolással (ambuláns beteg) a 

befizetett részvételi díjelőleggel csökkentett részét térítjük vissza.  

A megrendelő az általa okozott esetleges károkért felelősséget vállal és azt a szolgáltató 

felé a helyszínen megtéríti.  

Amennyiben a szolgáltató vagy a szervező részéről a szolgáltatás meghiúsult, úgy az 

köteles a csoport tényleges kárát a megrendelőn keresztül megtéríteni vagy azonos áron, 

azonos időben, azonos színvonalon más szálláshelyen biztosítani. 

 

5. Amennyiben a pedagógusok kiküldetési rendelvénnyel rendelkeznek (amelyet az 

intézmény gazdálkodó szervezete állít ki), mentesülnek az IFA fizetése alól.  

18 éves kor alatt nem kell IFA-t fizetni. 18 év felett az IFA összege 300 Ft/nap.  

A gyermekek rendelkezzenek érvényes orvosi igazolással. 

 

6. Viták rendezése, bírósági kikötés: 

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő vitáikat 

megkísérlik békésen, egyeztetés útján rendezni. Bírósági eljárás esetében alávetik 

magukat a Váci Bíróság kizárólag illetékességének. 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 415-416 §-a és az utazási és 

utazást közvetítő szerződésekről rendelkező 214/1996. XII. 23. Kormányrendelet 

szabályai az irányadóak. 

 

 

 

Jelen szerződés az alábbi dátumtól számított 8 napon belül visszaküldendő, máskülönben 

a megrendelés semmisnek minősül. 

 

 

 

A szerződő felek a fenti megállapodásban foglaltakat megértették és azt – mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt – helybenhagyóan aláírják. 

 

 

 

 

 

Magyarkút, 201  .                     hó       nap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Kusnyár János 

Megrendelő Szolgáltató 

 


