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 Tisztelt Elnök Úr!  

Úgy gondoljuk egyetérthetünk abban, hogy a 2017. év történései, a Green Holidays csődje, nagyon 

súlyos bizalmi válságot okozott nem csak az utazásközvetítőknek, hanem az utazásszervezőknek is.  

A szakma jövőjét döntően fogja befolyásolni az EU irányelvek átvétele alapján készülő új jogszabály, 

melynek jogszabály alkotási folyamatáról az egész szakmának nagyon kevés információja van , és 

előzetes egyeztetések nélkül félő, hogy olyan pontok is bekerülhetnek, amik akár a piaci résztvevők 

egy részének az ellehetetlenítését is okozhatják és ezáltal az egész ágazat működésében is zavarok 

keletkezhetnek.  

A magyar tulajdonú utazásközvetítő irodák nevében fordulunk Önhöz. A Facebook több szakmai 

fórumán kialakult egységes utazásközvetítői álláspontról szeretnénk tájékoztatni, és kérni segítségét, 

az Ön és a MUISZ és az utazásszervező MUISZ tagok véleményét, állásfoglalását és amennyiben azt 

úgy ítélik meg a szükséges jogi lépések megtételét a felvetődött problémák és jövőbeni feladatok 

megoldása érdekében. 

 A MUISZ kinyilvánította, hogy érdekelt abban, hogy minél több utazásközvetítő csatlakozzon a 

szövetséghez. Az utazásközvetítők nagy része azonban úgy látja, hogy nem megfelelő az ő 

érdekvédelmük, hiszen az Utazásközvetítő Bizottság elnöke az ország legnagyobb külföldi tulajdonú 

irodájának egyik vezetője (…), a további 5 tag közül 2 (…) utazásszervezéssel foglalkozik döntően, 1 

tag az online külföldi pénzügyi befektetők által birtokolt lánc utazási irodájaként működik (…), és 

mindössze 2 tag (…) magyar közvetítő!  

Könnyen belátható, hogy ilyen összetételben nem érvényesíthetőek a magyar tulajdonú 

utazásközvetítők érdekei. Maga a bizottság elnöke ellenérdekelt, mint utazásszervező, a közvetítők 

érdekeinek markáns képviseletében. A külföldi tulajdonú … Kft. pedig a külföldi befektetők tőkeereje 

révén szintén nem fogja a magyar kis-és középvállalkozások érdekeit képviselni, hisz elsődleges célja 

az agresszív terjeszkedés, a közvetítői irodák maga alá gyűrése franchise rendszerén keresztül.  

Ezek az elsődleges okai annak, hogy az utazásközvetítők viszonylag alacsony számban képviseltetik 

magukat a szövetségben. Annak ellenére, hogy a majd 1000 utazásközvetítő az utazásszervezők 

árbevételének 60-80 %-át generálja.  

Első lépésként szükségesnek látjuk, akár már a 2017. decemberi Közgyűlésen, új bizottság 

megválasztását.  

A magyar tulajdonú utazásközvetítők érdekeinek a markánsabb érvényre juttatása véleményünk 

szerint az egész szakma hasznára válna, hisz egy erős értékesítési hálózat az utazásszervezők 

bevételeit növeli. A multi háttérrel rendelkező nagy közvetítői hálózat kialakulása, és a magyar 

tulajdonú irodák elsorvasztása, a jutalék %-ok emelkedéséhez fog vezetni, ami a szervezőknek sem 

érdeke. Ráadásul a hálózat kialakításának módszere, a franchise rendszer jogi és felelősségi 

aggályokat is felvet.  



Sajnos az utazásközvetítő bizottság tagjának, az üzleti gyakorlata felvet versenyhivatali, pénzügyi és 

szakmai aggályokat is! Ráadásul az utazásszervezők számára sem előnyös és nem biztos, hogy a 

megkötött közvetítői szerződésüknek is megfelel, nem sérti-e azt is! A 40 % előleg beszedési 

kötelezettséget nem tartja be, hacsak egyedi megállapodást nem kötött, hisz csak 15 ezer Ft/főt szed 

be. Ha ezt engedi az utazásszervező, versenyelőnyhöz juttatja, akár saját magával szemben is(!!!!!!), 

arról nem beszélve, hogy a többi partnerével szemben is diszkriminatív. Jogosulatlan pénzügyi 

tevékenységnek is minősülhet, hogy meghitelezi az utasoknak a különbözetet. Ez egyértelmű 

hitelezési tevékenység, hisz még a saját ÁSZF-jében is rögzíti, hogy nem fizetés, vagy késedelmes 

fizetés esetén késedelmi kamatot számol fel.  

Az alacsony előleggel való foglalás – mivel ez az elő-és főszezon előtt van – az utast érdekelté teheti 

abban, hogy egy nagyobb összegű foglalásnál, figyelve a piaci résztvevők ajánlatait, viszonylag 

fájdalommentesen lemondja az utat, ami az utazásszervező és chartereztető számára nagyobb 

veszélyeket rejt a charter gépek töltöttségének a tervezésében, prognosztizálásában. Könnyen 

előfordulhat, hogy – különösen előszezonban – gépeket kell lemondani emiatt.  

Az utazásszervező szempontjából azért is veszélyes, mert ezáltal az utasnak egy ügynöknél 

kedvezőbb feltételekkel lehet a saját útjára befizetni, mint ha közvetlenül nála lenne befizetve.  

Ez könnyen belátható, hogy nonszensz és tisztességtelen verseny előnyre tesz szert!  

Az … a franchise rendszer kiterjesztésével azt a látszatot kelti, hogy nagyobb forgalmat hoz, ezért 

bejelenti igényét a magasabb jutalékra, egyedi feltételekre, pedig a valóságban a korábban önállóan 

működő kisebb irodák saját forgalmát, mely után kevesebb jutalékot kellett fizetni az 

utazásszervezőnek, olvasztja be a saját forgalmába, tehát igazából hozzáadott értéket nem képez, 

csak a kis irodák utasait teszi a saját klienseivé. Nem tudni, hogy pár év múlva nem szünteti-e meg az 

irodákkal a kapcsolatot, akik ezt követően már utas nélkül maradtak, mert utasaik az … rendszerébe 

integrálódtak. Már rövid és középtávon mindenképpen a közvetítő irodák elsorvasztását 

eredményezi ez a stratégia, ami …..ban már végbement!  

Kérdés, hogy ehhez partner-e a MUISZ, vagy tagjai révén el tudná érni az utazásszervezők egységes 

fellépését a szerződéses fegyelem betartatása és a tisztességtelen piaci magatartás megszüntetése 

érdekében. Ezért fontosnak tartanánk, ha a MUISZ következő közgyűlése megvitatná a kialakult 

helyzetet.  

A másik nagyon komoly probléma, hogy most 2017 novemberében a szakma tele van azzal, hogy az 

EU-s irányelvnek megfelelően 2018-tól módosítani kell az utaztatásra vonatkozó jogszabályokat, de 

erről semmilyen nyilvános egyeztetés nem történik, nem kérik ki a szakma résztvevőinek a 

véleményét, vagy ha a MUISZ ebben részt vesz, akkor a folyamatokról nem tájékoztatja a 

résztvevőket, kvázi MUISZ belügyként kezeli a jogalkotást. Ahogy a levelünk első részében jeleztük, 

jelenleg elégtelen az utazásközvetítői érdekvédelem! Ezért is foglaljuk össze írásban az eddig 

különböző MUISZ vacsorákon, rendezvényeken elhangzott javaslatokkal, elképzelésekkel kapcsolatos 

aggodalmunkat és véleményünket, melyet kérünk, hogy fontoljanak meg, különben a szakma kritikus 

helyzetbe kerülhet, és nem csak az utazásközvetítők!  

Az idei Green Holidays csőd miatt újra fellángoltak a biztosítéknövelési és egyéb rendszabályozó 

eszközök bevezetésére, sőt, ami meglepő, az utazásközvetítői tevékenység szigorítására vonatkozó 



ötletek! Ez azért is döbbenetes, mert az előző húsz év nagy visszhangot kiváltó csődjei kizárólag 

utazásszervezői csődök voltak. Több milliárdos összegű kárt okoztak a biztosítóknak, utasoknak, 

utazásközvetítőknek egyaránt. Ezzel ellentétben kimutathatóan az utazásközvetítők ilyen jellegű 

károkozása elenyésző. Az utazásközvetítők, ha az utazásszervező szoros pénzügyi rendszert 

üzemeltet, nem halmozhat fel jelentős tartozást, ami akár az utas, akár az utazásszervező működését 

veszélyeztetné. Ha ez mégis megtörténik, az kizárólag az egyedileg engedett fizetési ütemezésekből 

eredhet, és az utazásszervező odafigyelése szinte nullára redukálhatja azt.  

A jogalkotás során a jogalkotóknak és az utazásszervezőknek szakmán belül is ismerniük kell az 

utazásközvetítők működésének a költségeit, szezonalitását. Az utazásközvetítő az értékesítés 

érdekében irodát tart fenn, alkalmazottakat fizet, rezsi költségeket visel, költségei szezontól 

függetlenül egyenletesen merülnek fel. Az árbevétel szezonalitását nem kell ezen a fórumon 

ecsetelnünk. A minimálbér-emelés kötelezettsége is olyan költségnövelő tényező, amit nem 

ellentételeznek az esetleg növekedő jutalék árbevételek, ugyanis az utazásszervezők közötti erős 

verseny miatt nem emelkednek az utazások árai olyan mértékben, ahogy a költségek növekednek, 

sőt sok példa van az árverseny miatti részvételi díj csökkenésre.  

A jelenlegi rendszer szerint az előleg befizetés és a hátralék befizetés, az előfoglalási és first minute 

befizetések az év folyamán folyamatosan történnek. Ugyanakkor olyan hírek terjednek, hogy az 

előleget 48 órán belül teljes összegben és a hátralékot is teljes összegben át kéne utalni az 

utazásszervezőnek. Ez számos problémát felvet. Természetesen megértjük, hogy az utazásszervező 

szeretne a pénzéhez jutni és használni, majd ha az utazás megtörtént a jutalékot kifizetni. 

Ez azonban azon túl, hogy akár el is lehetetlenítheti a kevésbé tőkeerős közvetítőket, véleményünk 

szerint a jelenleg érvényben PTk-val és a „65/2014. (III. 13.) Korm. rendelet a tartós közvetítői 

szerződés alapján a közvetítőt megillető jutalékról” szóló rendeletnek sem felel meg. Ugyanis ha felek 

ettől eltérően nem állapodnak meg akkor „5. § (1) A tartós közvetítői szerződés hatálya alá eső 

időszakban kötött szerződés után a közvetítő jutalékra akkor jogosult, ha a) a szerződést a 

tevékenysége eredményeként kötötték meg.”  

Tehát a mostani jogszabályi környezet kifejezetten lehetővé teszi a jutalék kifizetését a 

szerződéskötéskor. Ugyanis az utazásközvetítő a szerződés megkötésével létrehozta a szerződést az 

utas és az utazásszervező között. Ettől a pillanattól a közvetítő már szinte szívességet tesz azzal, hogy 

az utastól beszedi az előleget, hátralékot, utazási okmányokat ad át stb. Tőle teljesen függetlenül 

dönthetnek úgy a szerződés résztvevői, hogy valamilyen oknál fogva felbontják a szerződést! Ebben 

az esetben annak ellenére, hogy az utazásközvetítő a vállalt kötelezettségeit teljesítette, 

rezsiköltsége és bank költsége merült fel, semmilyen költségtérítésben nem részesül sem az utas, 

sem az utazásszervező oldaláról.  

Persze tudjuk, hogy az Utazásközvetítői szerződés speciális szerződés típus a tartós közvetítői 

szerződések között, de az alapelveknek itt is érvényesülni kell.  

Az az elképzelés, hogy még a hátralékból sem vonható le a jutalék, és a bruttó összeg kerüljön 

utalásra, azért teljesen életszerűtlen, mert a mai magas bankköltségek miatt teljesen felesleges oda-

vissza utalni részvételi díjat, majd jutalékot vissza.  



Hogy a Green Holidays csődjénél maradjunk, még egy olyan hatása is lett volna a teljes összeg 

átutalásának, hogy a nagy utazásszervező a visszatartott jutalékok miatt egyszerre akár 10-20 

utazásközvetítőt is csőbe tudott volna vinni a ki nem fizetett jutalékokkal.  

Tehát egy új jogszabályi keretben lehetővé kell tenni, hogy a befizetett előlegből az arányos jutalék 

levonásra kerülhessen, és a hátralék kifizetésekor a jutalék előleggel csökkentett jutalék 

kerülhetne elszámolásra, ezzel valamelyest könnyítenének a jogszabályalkotók a közvetítők 

szezonalitásból adódó finanszírozási gondjain.  

Az utazásszervező az ÁSZF-jében meghatározhatna egy pár ezer Ft-os kezelési költséget, melyet akkor 

is felszámolhat az utasnak, amikor 60 napon túl mondja le az utazást. Ugyanis az utazásszervezőnek is 

felmerülnek költségei és a közvetítőnek is az utas szerződéskötésével kapcsolatban. A szerződés ilyen 

módon való meghiúsulása esetén ezt a kezelési költséget kellene megfelezni és megosztani az 

utazásszervező és a közvetítő között, hogy legalább a bankköltségek megtérüljenek. 

 Felmerült a kauciós biztosításoknál az utazásközvetítők kötelezése is biztosításkötésre. Ezt több ok 

miatt sem támogatjuk. A kaució alapvető célja az utazásszervezőhöz befolyt előlegek, részvételi díjak, 

hazautaztatási költségtérítések fedezetére lett kitalálva. Ha bármi probléma volt vele, az kizárólag a 

rendszer kijátszásából, nem megfelelő ellenőrzéséből adódott. Az utazásközvetítő az utazásszervező 

által vállalt kötelezettségekért nem kötelezhető kaucióra, hisz nem is részese az utazási 

szerződésnek. A fizetési kötelezettségeinek a teljesítése az utazásszervező felé két jogi személy 

elszámolása, ami nem befolyásolhatja az utasok kártalanítását. Az utazásközvetítők fizetési 

kötelezettségeit a napi kapcsolat során lehetősége van az utazásszervezőnek kontroll alatt tartani, 

semmi mást nem kell tennie, mint a befoglalt utak fizetés előlegeinek és a hátralékának a 

határidőben történő teljesítését kell figyelnie.  

A kauciós biztosítások esetében az lenne az üdvözítő, ha egy államilag kidolgozott vismajor jellegű 

felelősségbiztosítás kötésére köteleznék a jogalkotók az utasokat, mely kötelező része lenne a 

részvételi díjnak (3-5 %) , és fedezné az utazásszervező csődje, alvállalkozói hiba, terrorcselekmény, 

baleset, stb. történt kárt. Csőd esetén a részvételi díj erejéig, baleset esetén egy komoly kártérítési 

mérték lenne meghatározva (halál, rokkantság, stb.) esetére. Ebben az esetben a BFKH nem a kaució 

és az árbevétel mértékét kellene, hogy ellenőrizze, hanem az utazásszervező eladósodottsági fokát, 

hisz az mutatja, hogy a kül- és belföldi partnerei felé milyen tartozást halmozott fel.  

Súlyos problémát jelent az egész szakmának az egyre jobban elburjánzó fekete utazásszervezés, 

melynek keretében iskolák, egyesületek, egyházak, magánszemélyek minden féle törvényi feltétel 

teljesítése nélkül utazásokat szerveznek, majd amikor baj történik kiderül, hogy nincs az utasoknak 

megfelelő védelme.  

Természetesen tudjuk, hogy az EU irányelv is lehetővé teszi néhány szervezetnek az utazásszervezést, 

de sokkal szigorúbban kell szabályozni és legfőképp ellenőrizni ezek tevékenységét. Kifejezetten 

tiltani kell a nyilvános hirdetést, kizárólag az iskola tanulói, egyesületi tagok, felekezet tagjai 

lehessenek a csoport résztvevői. Az utazást követően pedig a szervezőnek a felügyeleti szerv felé 

elszámolási kötelezettséget kellene előírni, hogy a nonprofit tevékenység ellenőrizve legyen.  

Szintén az EU-s irányelveknek megfelelően szabályozni kell az un. „dinamikus csomag” fogalmát, 

valamint az utasok kezdeményezésére az irodákban történő repjegy vásárlást, majd külön, akár 



időben is, szállásfoglalás kérdését, mely a BFKH jogszabályi hivatkozást nélkülöző állásfoglalása 

szerint utazási csomag. Egyre több touroperátor kínálatában szerepel előre meghatározott 

szolgáltatásként a dinamikus csomag, melynek árát a napi árak határozzák meg. Ez természetesen 

utazási csomag, hisz előre meghatározott szolgáltatás párt vásárol az utas, és egy szolgáltatási 

számlában egyenlíti ki. Más a helyzet akkor, ha az utas nem előre meghirdetett csomagot foglal, 

hanem vagy repjegyet, vagy szállást foglal az utazási iroda bankkártyájával, vagy utalásával 

előrefizetve, majd később, (akár pár nappal, héttel is) kér szállásfoglalást, melyet a repülőjegytől 

teljesen elkülönülten választ ki és az előzőekben részletezett módon egyenlít ki. Ebben az esetben 

nem valósulhat meg az utazási csomag fogalma, mert nem előre meghatározott szolgáltatásokat vesz 

igénybe, hanem külön időpontban választ. Ráadásul a szerződő fél mindkét esetben a szolgáltató, az 

utazási iroda csak szolgáltatási díjat számít fel az utasnak. 

Ezt a kérdést nagyon fontos külön kezelni a jogszabály alkotás során, mert ez a XXI. század 

fejlődésének, az internet világának a következménye, ahol a szolgáltatók közvetlen kapcsolat útján 

szerződnek a szolgáltatást igénybe vevővel, és az utazási irodák csak összekötő kapcsok a 

folyamatban.  

További általános utazásközvetítői tapasztalat, hogy sok utazásszervező a jutalékalapot képező 

részvételi díjat alacsonyan tartja, majd különböző módon szolgáltatás csomagokat vásároltat az 

utassal. A repülőtéri illetékek felszámítása is aggályos, mert több esetben nagyobb a mértéke, mint a 

hivatalos illeték, tehát nyereségtartalma is van. A dinamikus csomagok esetében a reptéri illeték 

külön felszámítása (ahol a fapados jegy ára már tartalmazza) ráadásul aggályos is. (A foglalási díjról 

már írtunk.) Ezek után a tételek után nem fizet jutalékot az utazásszervező, ugyanakkor az összes 

pénzügyi elem kezelése, utalások költsége a teljes összeg után terheli az utazásközvetítőket.  

Ezen problémára az lenne a megoldás, ha német, osztrák mintára a teljes részvételi díj lenne a 

jutalék alap. Ráadásul fogyasztói igény is a teljes részvételi díj kommunikálása!  

Sajnos mivel a jogalkotási folyamatról sok információval nem rendelkezünk, több javaslatot, 

észrevételt egyenlőre nem tudunk tenni, de készek vagyunk még a jogszabály megszületése előtt 

akár nyilvános rendezvényen észrevételeinkkel segíteni egy jó és hosszú évekre használható utazási 

rendelet megalkotását.  

Levelünket azért írtuk, mert úgy gondoljuk, hogy az utolsó 24 órában vagyunk, a jövőnk a tét, ha most 

nem teszik félre az utazásszervezők is a rövidtávú érdekeiket, és készek megérteni és elfogadni a 

magyar utazásközvetítők helyzetét, a hosszú távú stabil együttműködésünk felborulhat, és egy 

rendkívül egészségtelen és instabil piac alakulhat ki.  

Bízunk benne, hogy a Magyar Utazási Irodák Szövetsége, a nevében foglaltaknak megfelelően, a 

magyar utazási irodák érdekeinek a markáns védelmezője és következetes érdekérvényesítője! Az 

utazásközvetítők, azon része akik egyenlőre nem tagjai a MUISZ-nak javaslataink kedvező fogadtatása 

esetén jelezték belépési szándékukat, mellyel lényegesen javulhatna az utazásközvetítők 

reprezentáltsága.  

Levelünkben leírt problémák és jogszabályi javaslatok kezelésében és érvényesítésében döntő 

szerepe és felelőssége van a MUISZ-nak, a jogalkotók felé a mi hangunk nem hallatszik el, egyedüli 

elfogadott partner a MUISZ!  



Tisztelettel:  

A FACEBOOK Utazásközvetítők(magyar tulajdonú) Érdekvédelmi csoportjának 105 tagjának nevében 


