ADATLAP
NEMZETKÖZI + BELFÖLDI VAGYONI BIZTOSÍTÉKKAL RENDELKEZŐ utazási vállalkozók részére

2012. október 31-éig teljesítendő!
IGAZOLÁSI / ADATSZOLGÁLTATÁSI kötelezettséghez kapcsolódóan

Utazási vállalkozás neve:
Székhelycíme:
Képviseletre jogosult(ak):
email címe:
Kapcsolattartó neve (ha nem azonos az előzőekkel):
email címe
telefonszáma:
Nyilatkozat lista:
Tevékenység

Árbevétel
/Amennyiben az összegeket ezer Ft-ban adja meg, úgy azt
egyértelműen jelezze!/

1. A 2012. évre várható nettó értékesítési árbevétel az
utazásszervező és –közvetítő tevékenységről szóló ……...……………………………...Ft, azaz
213/1996. (XII.23.) Kormányrendelet 8. § (3) bekezdés a)
pontja szerinti értékesítésekből (nemzetközi).
………………………………………..forint
2. A 2013. évre tervezett nettó értékesítési árbevétel az
utazásszervező és –közvetítő tevékenységről szóló ……...……………………………...Ft, azaz
213/1996. (XII.23.) Kormányrendelet 8. § (3) bekezdés a)
pontja szerinti értékesítésekből (nemzetközi).
………………………………………..forint
3. A 2013. évre szóló vagyoni biztosíték alapjául szolgáló
összeg a 213/1996. (XII.23.) Kormányrendelet 8. § (3)
bekezdés a) pontja szerinti értékesítések (nemzetközi) ……...……………………………...Ft, azaz
esetén.

(A 2013. évre vonatkozó vagyoni biztosíték alapjának
megállapításakor az utazási vállalkozás 2011., 2012., 2013. évekre vonatkozó
vagyoni biztosíték köteles értékesítéseiből származó nettó árbevételeket kell
figyelembe venni.)

4. Az utazási csomag összeállításához 2013. évben nem
menetrend szerinti járatú repülőgépen (charter járat)
férőhelyet az út kiindulási helyétől függetlenül igénybe
vesz az utazási vállalkozás.
5. Garantált szerződést 2013. évre vonatkozóan kötött az
utazási vállalkozás?

………………………………………..forint

igen

nem

igen

nem

A garantált szerződések összege az árbevétel 25%-át
meghaladják?
igen
nem
6. A 2012. évre várható nettó értékesítési árbevétel az
utazásszervező és –közvetítő tevékenységről szóló ...…………………………………...Ft, azaz
213/1996. (XII.23.) Kormányrendelet 8. § (3) bekezdés c)
pontja szerinti értékesítésből (belföldi).
………...……………………………..forint
7. A 2013. évre tervezett nettó értékesítési árbevétel az
utazásszervező és –közvetítő tevékenységről szóló ……...……………………………...Ft, azaz
213/1996. (XII.23.) Kormányrendelet 8. § (3) bekezdés c)
pontja szerinti értékesítésből (belföldi).
………………………………………..forint
8. A 2013. évre szóló vagyoni biztosíték alapjául szolgáló
összeg a 213/1996. (XII.23.) Kormányrendelet 8. § (3)
……...……………………………...Ft, azaz
bekezdés c) pontja szerinti értékesítés (belföldi) esetén. (A
2013. évre vonatkozó vagyoni biztosíték alapjának megállapításakor az utazási
vállalkozás 2011., 2012., 2013. évekre vonatkozó vagyoni biztosíték köteles
értékesítéseiből származó nettó árbevételeket kell figyelembe venni.)

………………………………………..forint

9. Nyilatkozat a vagyoni biztosíték növeléséről (213/1996. (XII.23.) Korm. r. 8. § (9) bek. szerint)

Alulírott ……………………………………………………………………, mint az utazási vállalkozás
cégjegyzésre jogosult személye nyilatkozom, hogy  az utazásszervező és közvetítő tevékenységről
szóló 213/1996. (XII.23.) Kormányrendelet 8. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően  a
vagyoni biztosítékom minden időszakban fedezetet nyújt az utazáskor szükséghelyzetbe került utasok
érdekében teendő intézkedések (pl.: hazaszállítás) és a kényszerű tartózkodás költségeinek fedezésére,
valamint az előleg, illetve részvételi díj visszafizetésére. Amennyiben az utazási vállalkozás tényleges
árbevétele 10%-kal több mint a vagyoni biztosíték alapját képező árbevétel, a vagyoni biztosíték
összegét a tényleges forgalomnak megfelelően 5 munkanapon belül módosítom és ennek megtörténtét a
MKEH-nak haladéktalanul igazolom.

Kelt: …………., ………………………….

…………………………………
Cégszerű aláírás, pecsét

Melléklet lista:
1. A 2013. évre szóló nemzetközi és belföldi vagyoni biztosítékok elhelyezését szolgáló igazolások, amelyek tartalmazzák
a 213/1996. (XII.23.) Kormányrendelet 10. § (1), (2), (3) bekezdéseiben foglalt előírásokat.

2. A biztosítási / banki titok alóli feloldás céljából a biztosító / pénzintézet felé adott felhatalmazások mintaszövege:
A) Biztosító felé: (Cégszerűen aláírt és a biztosító által átvett felhatalmazást, amely a következőket tartalmazza)
„Alulírott …………………………………….., mint a…………………………………………utazási vállalkozó
cégjegyzésre jogosult személye felhatalmazom az ……………………………. Biztosítót, hogy a MKEH-t (1124
Budapest, Németvölgyi út 37-39.) a 213/1996. (XII. 23.) Kormányrendelet 8. §-a alapján megkötött vagyoni
biztosítékkal kapcsolatos ………………………………… számú szerződésem bárminemű változásáról haladéktalanul
írásban értesítse. Jelen nyilatkozatomat a biztosítási titok alóli felmentés céljából, a 2003. évi LX. tv. 156. § a) pontja
alapján a vagyoni biztosítékkal kapcsolatos titokkörre adtam ki.
Dátum:

…………………………………………….
Biztosított cégszerű aláírása (Pecsét)

A mai napon ……………………………………. utazási vállalkozótól a felhatalmazást átvettem:
Dátum:

………………………………………..
A Biztosító aláírása, pecsétje

B) Hitelintézet felé: (Cégszerűen aláírt és a hitelintézet által visszaigazolt kérelem, illetve felhatalmazás teljes bizonyító
erejű magánokiratban az alábbiak szerint)
„Alulírott
……………utazási
vállalkozó
kérem,
illetve
felhatalmazom
az
…………………………………………………...…(Hitelintézetet), hogy a MKEH-t (1124 Budapest, Németvölgyi út 3739.) a 213/1996. (XII. 23.) Kormányrendelet 8. §-a alapján megkötött vagyoni biztosítékkal kapcsolatos szerződés
bárminemű változásáról haladéktalanul írásban értesítse. Jelen kérelmemet, illetve felhatalmazásomat a vagyoni
biztosítékkal kapcsolatos banktitok alóli felmentés céljából, az 1996. évi CXII. tv. 51. § (1) bekezdés a) pontja alapján
a vagyoni biztosítékkal kapcsolatos titokkörre adtam ki.
Dátum:
Előttünk, mint tanúk előtt:.

…………………………………………….
Utazási vállalkozó cégszerű aláírása (Pecsét)
1. Tanú:…………………………….
2. Tanú:……………………………..
Szem. ig. száma:……………………
Szem. ig. száma:…………………….
Lakcíme:……………………………
Lakcíme:…………………………….

A mai napon ………………………………… utazási vállalkozótól a kérelmet, illetve a felhatalmazást átvettem:
Dátum:

………………………………………………
Hitelintézet aláírása, pecsétje

3. A biztosítékformák együttes alkalmazása esetén a fizetési kötelezettség feltételeiről és a helytállás mértékéről szóló
rendelkezés.

4. Az adatlap megküldésén kívül október 31-éig a vagyoni biztosíték szerződések
megkötését is köteles igazolni!!

