
 

Szerződés vízumügyintézésre 

amely létrejött az Ekvilog Kft. (Helló-Oroszország) - Székhely: 1238 Budapest, Kő u. 20. adószám: 14394140-2-43, 

cégjegyzékszám: 01-09-942034, - továbbiakban Szolgáltató, és a szerződést aláíró ………........ (vagy megbízottja) 

továbbiakban Utas között az alábbiak szerint:  

1. A szerződés a megrendelés Szolgáltató által történő visszaigazolásával, a szerződés Utas általi írásbeli 

elfogadásával jön létre. Utas által történő elfogadásnak minősül, ha az Utas nem személyesen, vagy harmadik 

személy megbízottja által, hanem futár, vagy posta útján juttatja el Szolgáltató számára a vízumügyintézéshez 

szükséges dokumentumokat. 

2. Ha nem az Utas személyesen, hanem javára harmadik személy (megbízott) jár el a szolgáltatás 

megrendelésénél, a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy e harmadik személy jogszerűen képviseli-e az Utast. 

E harmadik személyt az Utas képviselőjének kell tekinteni. Ez esetben a szerződés szerint az utazás megkezdéséig 

az Utast terhelő kötelezettségek az Utas javára szerződést kötő harmadik személyt terhelik. 

3. Szolgáltató a vízumok beszerzésével kapcsolatosan vállalja: az Utas tájékoztatását az aktuális 

követelményekről (a konzulátus hivatalos honlapján feltüntetett információk alapján), a szükséges 

dokumentumok kitöltésében és összeállításában segítséget nyújt, a komplett vízumkérelmi dokumentációt 

benyújtja a konzulátus számára, illetve az elkészült vízumokat elhozza onnan.  

4. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki a dokumentumok és azok tartalmának hitelességére és a szolgáltatott 

adatokra. A Szolgáltató nem felel továbbá a kiállított vízum időtartamáért, az esetleges korlátozásokért, és 

általában semmilyen körülményért, amely a vízumot kiállító konzulátus elbírálási jogkörébe tartozik, így 

különösen a határidő betartásáért. 

5.  Utas kifejezetten megértette és tudomásul veszi, hogy amennyiben nem rendelkezik meghívólevéllel, amely 

a vízum kiadásának alapfeltétele (ezért a Szolgáltatót kéri fel egy meghívólevél beszerzésére), hogy ugyan a 

Szolgáltató mindent megtesz az ilyen módon rendelkezésre bocsátott meghívólevél alkalmas legyen a vízum 

megszerzéséhez, de annak a konzulátus által történő elutasításáért az anyagi és egyéb felelősséget, valamint 

károkat az Utas saját maga vállalja, ezért a Szolgáltatóval szemben semmilyen kártérítési igénnyel nem lép fel. 

Ebben az estben Szolgáltató a saját szolgáltatási díját nem számolja fel, de a vízum benyújtásához tartozó, már 

befizetett díjakat Utas köteles Szolgáltatónak megtéríteni. 

6. Utas aláírásával tudomásul veszi, hogy az elkészült vízum nem jelenti az adott országba történő belépés 

garanciáját, mert a határőrizeti szervek a helyszínen felmerülő egyéb okok miatt a beutazást az érvényes vízum 

ellenére is megtagadhatják. A Szolgáltató felelőssége semmilyen ilyen esetben nem áll fenn.  

8. Az elkészült vízumok átadása (útlevél) a Szolgáltató 1062 Budapest, Bajza u. 24. fsz. alatti irodájában 

személyesen az Utas részére történik. Az Utas kérésére a vízumot (útlevelet) a Szolgáltató átadja a 

megbízottjának is, illetve futár, posta útján is továbbítja, de a nem személyesen átadott vízumért (útlevélért) 

semmilyen további felelősséget nem vállal. 

9. Az Utas tudomásul veszi, hogy a vízumkérelmi dokumentáció konzulátusi beadását követően az utazás 

időpontja, már nem módosítható, illetve ha eláll az utazástól, és így a vízum szükségtelenné válik, az Utas a 

Szolgáltató teljes vízum ügyintézési díját és a vízumkérelem benyújtásához szükséges, már befizetett díjakat 

megfizetni köteles. 

10. A vitás kérdéseket a szerződő felek igyekeznek peren kívül rendezni. Ha ez nem lehetséges, akkor a szerződő 

felek alávetik magukat a Pesti központi kerületi bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság illetékességének. 

Budapest, …………………………… 

 

Utas                                                                 Szolgáltató 


