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L E M O N D Á S I I R Á N Y E LV E K
COVID PROTOKOLL
A Pár az esküvőt valószínűleg meg fogja tartani valamikor a későbbiekben, tehát ilyenkor a Szolgáltató
felajánlja, hogy minden amiben megállapodtak (minden kondíció, részlet, ár, stb.) áll az új esküvői
időpontra is. Ha fél év múlva, akkor úgy, ha 2 év múlva akkor úgy. (Értelemszerűen ezek a kondíciók
akkor maradhatnak változatlanok, ha az új időpontban is az első szerződés szerinti program valósul
meg. Pl: ha változik a helyszín, akkor módosulhat az útiköltség. Ha az új időpontban több szolgáltatást
szeretnének igénybevenni, pl. nagyobb csomagra váltana a Pár, akkor az ár is emelkedni fog. Ha
rövidül a program, akkor pedig csökkenni. A lényeg, hogy az ajánlatot mindig az első szerződés szerinti
árak alapján kell újrakalkulálni és nem az eltelt idő során esetleg emelésre került árlista alapján. Ha
nem változik semmi, akkor a kondíciók is maradnak az eredeti megállapodás szerint.)
A Párok felé ezért az a javaslat ilyenkor, hogy minden Szolgáltatótól gyűjtsék be a még szabad
dátumaikat és nézzék meg mi a közös metszet. Ha van, akkor az szuper, ha nincs, akkor mérlegeljenek,
hogy mely Szolgáltatók a fontosabbak és akkor az ő szabad időpontjaik határozzanak. Akkor, aki kiesik
csak annak a helyére kell újat találni. Nyilván a prioritás a helyszín, ők megmondják, hogy mik az
opciók és az nagy szűrő lesz a többi Szolgáltatóra nézve is. Érdemes minél több időpontot kérni tőlük,
hétköznapot is akár, nem szabad csak 1-2 időponttal megelégedni, mert ha csak egy szombati napot
mondanak, azzal nem biztos, hogy ki van segítve a Pár, hiszen kizárt, hogy majd mindenki másnak is jó
legyen pont az az egy nap. (Persze helyszínt is lehet váltani, ha mindenki másnak jó lenne egy másik
nap, de pont a helyszínnek nem. Akkor lehet, hogy könnyebb helyszínt váltani, mint másik 3-4-5-6
Szolgáltatót lecserélni.)
1. Bármilyen TILTÓ határozat miatt nem lehet megtartani az esküvőt a tervezett napon.
1.a A Pár él a felajánlott lehetőséggel, találnak közösen szabad időpontot később, így nincs
lemondás, nincs vis maior helyzet, minden marad a régiben.
1.b A Pár élne a felajánlott lehetőséggel, de nem találnak szabad időpontot adott Szolgáltatóval,
mert minden foglalt neki azok közül, amik felmerülnek alternatívaként. Ebben az esetben
sajnos beáll az elkerülhetetlen, érvényesül a vis maior, új Szolgáltatót kell találni az új időpontra.
A Szolgáltató pedig a szerződésben meghatározott mértékben visszaadja a Foglalót/előleget.
1.c Abban az esetben, ha a Pár nem akar élni azzal a lehetőséggel, amit biztosít a Szolgáltató és
ugyan megtartják később az esküvőt, rá is érne a Szolgáltató, de mégsem vele, hanem másik
Szolgáltatóval dolgoznak együtt, az nem vis maior helyzet, hanem egyszerű lemondás.
1.d Abban az esetben, ha a Pár nem akar élni azzal a lehetőséggel, amit biztosít a Szolgáltató,
mert az egész esküvőt lemondják és a későbbiekben sem akarják megtartani - akkor ez megint
nem vis maior, mert a tiltó határozat nem az esküvő intézményét tiltja be, hanem az aktuális
megrendezés lehetőségét. Az már a Pár döntése, hogy a későbbiekben sem akarják megtartani,
holott a lehetőség adott lehet rá és a Szolgáltató is minden tőle telhetőt rendelkezésükre
bocsátana hozzá.
2. Bármilyen KORLÁTOZÓ határozat esetén ugyan meg lehet tartani az esküvőt, de csak korlátozott
módon, pl. létszám vagy időtartam tekintetében.
2.a Ha így is megtartja a Pár, akkor nincs vis maior helyzet, a végleges programnak megfelelően
a kondíciókat újra tárgyalhatják - pl. a vacsora és a buli elmarad, ennek megfelelően kedvezőbb
lesz a végső ár, de alapvetően minden marad a régiben.
2.b A Pár úgy dönt, hogy így nem akarják megtartani az esküvőt, halasztani szeretnének - lásd
a fenti opciókat. A vége lehet vis maior és nem vis maior is.
2.c A Pár úgy dönt, hogy így nem akarják megtartani az esküvőt, lemondják az egészet és
halasztás sincs - szintén lásd a fenti opciókat, de ez biztosan nem lehet vis maior, mert a Pár
döntése, hogy korlátozva nem tartják meg és későbbi időpontban sem szeretnének esküvőt.
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Ezek a lehetőségek állnak fent. Természetesen igyekszem nagyon rugalmasan kezelni ezt, 2020-ban
is több lemondás volt, mindenkivel találtunk vagy még adott évre vagy következő évre új időpontot.
Igazából az a kulcskérdés, hogyha bármilyen tiltás vagy korlátozás van, akkor teljesen lemondjátok
vagy csak halasztotok. Ha Ti lemondjátok az egészet halasztási opció nélkül vagy másik szolgáltatót
kerestek az nem lehet vis maior, mert én rendelkezésre állnék 10 év múlva is számotokra minden
megbeszélt feltétellel. Ha halasztotok és igényt tartanátok rám, de nekem nem jó egyetlen opció sem
az új időpont lehetőségek közül, akkor lesz vis maior. Mert Ti is szeretnétek, én is szeretném, de egy
harmadik ok miatt sajnos nem tud megvalósulni. De mindenképp legyen több opció, kérdezzétek meg
a szolgáltatóitokat, stb. - tehát ne egy kész helyzet előtt találjuk magunkat, hogy egyetlen nap van, ami
vagy jó vagy nem, hiszen azon nehéz egyezkedni.

Budapest, 2021. 08. 24.

Renner Tamás
Szolgáltató
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