
 UTAZÁSI  SZERZŐDÉS 
 

Amely	létrejött	egyrészről	a	SZPA-HSE	(1103	Budapest,	Gyömrői	út	69.),	mint	szervező	
(továbbiakban:	szervező)		
és 
másrészről…………………………………………………………………………………………..(név) 
 
…………………………………………………………………………………………………. (lakcím), 
mint utas (továbbiakban: utas) között az alulírott napon és az alábbi feltételek szerint: 
 
1./ A szervező 2018.03.06-tól, 2018.03.11-ig tartó időtartam alatt Izraeli utazást szervez Jerusalem 
Marathon sporteseményre, amelyen az utas, mint a Atlétikai Szakosztályának tagja vesz részt. 
 
2./ Az utazási szolgáltatások pontos meghatározását, leírását, minőségét, időtartamát, a részvételi díjat, 
a részvételi díjakon felül fizetendő egyéb díjakat, költségeket, továbbá az utazásra vonatkozó egyéb 
lényeges információkat tartalmazó a szervező által kiadott utazási tájékoztató rögzíti, amelyet az utas 
átvett, megismert és a jelen szerződés aláírásával elfogad. 
 
3./ A kiutazáshoz érvényes útlevél beszerzéséről az utas gondoskodik. Amennyiben az utas nem 
magyar állampolgár, és vízumra van szüksége az Izraelbe való belépéshez, erről szintén az utas 
gondoskodik. Ennek hiányából eredő összes kárért és költségért a szervező felelősséget nem vállal.  
 
4./ Az utas tudomásul veszi, hogy a szervező utas listát nem ad ki. A szervezés kiterjed a szállodai 
szobákban történő elhelyezésre is. Az utas, amennyiben az útra történő jelentkezéskor nem kéri a 
szállodai elhelyezés beosztását, erre a későbbiekben már nincs lehetősége, azt helyette a szervező 
végzi el. 
 
5./ A jelen szerződés, kizárólag írásban módosítható. Kizárólag írásban, az alábbi feltételek mellett 
jogosult bármely fél az utazási szerződéstől elállni. 
 
6./ A szervező, ha az utazás a szerződéskötéskor előre nem látható és az adott helyzetben elvárható 
gondossággal el nem hárítható az emberi életet és egészséget illetve vagyon biztonságot veszélyeztető 
külső körülmény miatt (pl. háború, természeti csapás) nem teljesíthető, elállhat az utazási szerződéstől.  
 
7./ Az utas bármikor jogosult az elállásra, ha ezt az indulást megelőző 35 napon túl tenné meg 120000 
Ft-ot köteles kártalanításként a szervező részére megfizetni, ha indulást megelőző 29-0 napon tenné 
meg a részvételi díj 100%-át köteles kártalanításként a szervező részére megfizetni. 
 
8./ Az utazási szerződés a részvételi díj első részletének, minimum 120 000 Ft átutalással Raiffeisen 
Bank Zrt. 12072507 - 01485408 – 01300006 (nemzetközi fizetésiszámla-száma: HU 5912 0725 0701 
4854 0801 3000 06) Atlétikai szakosztály forint számlára vagy készpénzben az utas által személyesen 
történő befizetésével és a szerződés aláírásával jön létre. 
 
9./ A felek megállapodnak abban, hogy a részvételi díj emelésére a szervező jogosult abban az esetben 
ha, a közlekedési költségek nemzetközi egyezményen alapuló díjszabási vagy hatósági ára, továbbá 
egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték a jelen szerződés megkötését követően változik. A 
díjemelés mértékének arányosnak kell lennie a költségek emelkedésének mértékével. A díjemelés 
indokát az utassal írásban közölni kell. 
 
Az utazási szerződést a felek közösen értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt 
aláírták. 
 
 
Budapest, 2017.12…. 
 
 
 …………………………………..……..   …………………………………… 
 Szent Pál Akadémia-HIT Sportegyesület                utas 
 Szervező   
Bankszámlaszám:	Raiffeisen	Bank	HUF12072507 - 01485408 – 01300006    (HU 5912 0725 0701 4854 0801 3000 06) 

USD:12072507 - 01485408 – 01400003			(HU 3812 0725 0701 4854 0801 4000 03) 
 


