Hasznos Információk
Október 31-ig teljesítendő adatszolgáltatási és igazolási kötelezettség teljesítéséhez
Általános információk:
 Belföldi biztosítékot továbbra is a Magyarország határainak átlépésével nem járó
utazásokhoz, míg nemzetközit az ebbe a halmazba nem sorolható utazásokhoz kapcsolódóan
kell igazolni. A biztosíték rendszernek két eleme van, a vagyoni biztosíték és a kötelező
biztosítás. Utóbbi csak biztosítási forma lehet és abban az esetben szükségszerű, ha az
összeállított utazási csomagoknak része a személyszállítási elem. A fizetésképtelenség elleni
védelmet szolgáló biztosíték rendszert mindaddig a felénk bejelentett tevékenységgel
összhangban kell igazolni, amíg a releváns tevékenységgel kapcsolatos változást az utazási
vállalkozó nem jelent be felénk (pl. a továbbiakban már nem végez belföldi utazásszervezést,
vagy utazási csomagjainak már nem lesz része, vagy éppen része lesz a személyszállítási
elem).


Fentiek alapján az adatlapon az árbevételi adatok kapcsán, csak annál a tevékenységnél
(belföldi és/vagy nemzetközi) adjon meg releváns összeget (számviteli rendszeréből
levezethető és a biztosító / bank felé is megadott összeget), amely tevékenységet
ténylegesen végzi, azaz amelyet hatóságunk felé is bejelentett. Ha az adott tevékenység
végzéséről tett bejelentést felénk korábban, úgy akkor is nyilatkozzon, ha nem keletkezett
bevétele (0 Ft).



Annak ellenére, hogy az adatlapunkon csak a 2021. évre várható és a 2022. évre tervezett
árbevételeket kérjük megadni, a vagyoni biztosíték megfelelő mértékének meghatározása
kapcsán legyenek figyelemmel a 2020. évre vonatkozó árbevételi adatra is (szükség szerint
2021. május 31. napjáig kellett erről az összegről nyilatkozni), hiszen a három érték közül a
legmagasabb összeget kell alapul venni a vagyoni biztosíték mértékének meghatározásánál.



A 2022. évre tervezett utazási csomagok személyszállítási eleméről azért várunk
nyilatkozatot, mert az a nemzetközi vagyoni biztosíték minimum összegére is kihat (Ha a
személyszállítási elem része az utazási csomagoknak, akkor a vagyoni biztosíték minimum
összege 5 millió helyett 7 millió, és ez esetben kiegészítő biztosítást is kötni kell.).



Az adatlapunkon a kapcsolattartó személy elérhetőségét célszerű kitölteni, hogy az esetleges
pontatlanságokat, könnyen orvosolható problémákat közösen kezelni tudjuk.



Ha bármely iratot másolatban csatol vagy emailen küld, úgy nyilatkoznia szükséges az
eredetivel való egyezőségről (eljárásrendi követelmény). A nyilatkozat az adatlap aláírásával
is teljesül.
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Kötvények, Banki igazolások:
 A vagyoni biztosíték szerződéseknek tartalmazniuk kell a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet
8. § (3) bekezdésében szereplő kötelező tartalmi elemeket és rendelkezéseket a (2)
bekezdésben szereplő kötöttségre is figyelemmel. Erre különösen a hitelintézeti
szerződéseknél szükséges odafigyelni.


Bankgarancia esetén minden esetben szükséges lesz a garancialevél eredeti példányának
hatóságunk felé történő megküldése. Ez megtörténhet akár a határidőre másolatban küldött
példányt követően is ésszerű időn belül.

Mulasztással összefüggő jogkövetkezmények:


A szabályozási környezet lehetőséget ad arra, hogy az október 31-i határidőt követő 8 napon
belül, azaz november 8-ig bírság kiszabása nélkül is lehessen pótolni a mulasztást. Ilyen
esetben hatóságunk figyelmeztetést köteles kiadni azonban, mely tartalmazni fogja, hogy ha
és amennyiben a mulasztás az ezt követő két éven belül ismételten bekövetkezik, az már
bírság kiszabását vonja maga után. Ilyenformán mindazon utazási vállalkozók, akik 2019. év
vagy 2020. év hasonló időszakában a kötelezettség késedelmes teljesítése miatt
figyelmeztetésben részesültek, ismételt késedelem esetén bírságra számíthatnak.



Amennyiben utazási vállalkozása a határidőt követő 8 napon belül sem teljesíti az
adatszolgáltatást, vagy ezen időpontig nem megfelelően teljesíti azt, úgy hatóságunk köteles
bírságot kiszabni és 8 napon belüli teljesítésre felhívni az utazási irodát.



Amennyiben valamely vállalkozó önhibán kívüli okból fenti határnapokig sem tudja teljesíteni
kötelezettségét, úgy igazolási kérelmet továbbra is előterjeszthet az akadályoztatása
megszűnését követően, de minden esetben igazolni kell az önhibán kívüli okot, pótolni kell
teljes körűen az adatszolgáltatást.

Köszönjük, hogy megtisztelt figyelmével és áttekintette az október 31-i igazolási kötelezettséggel
összefüggő információkat!
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