Felnőttképzési Szerződés
amely létrejött a felnőttképzésről szóló 2013 évi LXXVII törvény
alapján
egyrészről: Hajó Szerviz Kft
székhelye: 1033 Budapest, Hajógyári szigete 606.
adószáma: 23692831-2-41
felnőttképzési nyilvántartási szám: 00043-2013
a továbbiakban, mint Képző Intézmény
másrészről_________________________________________________________(név)
anyja neve:_________________________________________________________
Születési hely, idő:___________________________________________________
állandó lakcíme:_____________________________________________________
Állampolgársága:____________________________________________________
személyi igazolvány száma:____________________________________________
a továbbiakban, mint Képzésben Résztvevő együttesen, mint Szerződő Felek között alulírott napon
és helyen, az alábbiak szerint:
1. A Képzés pontos megnevezése: Kedvtelési célú kishajó vezetői tanfolyam (motoros, vitorlás,
kombinált * megfelelő aláhúzandó)
2. A képzés formája: csoportos képzés
3. A képzés időtartalma: 1 hónap
3.1. A képzés kezdetének időpontja:
3.2. A képzés befejezésének várható időpontja:
3.3. Elméleti vizsga időpontja:
3.4. Gyakorlati vizsga időpontja:
4. A képzés óraszáma
4.1. Elméleti óraszám: online óra 12 óra (megadott napokon 17.00 – 20.00), online tananyag
elsajátítása egyénileg
4.2. Motoros gyakorlati óraszám: Silver csomag: 4 óra, Gold és Kombinált csomag 5 óra
4.3. Vitorlás gyakorlati óraszám: 9 óra
5. Megengedett hiányzás mértéke:
5.1. Elméleti képzés: online képzés nem releváns, elméleti konzultációk maximum 20% hiányzás
megengedett
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5.2 Gyakorlati képzés: nem megengedett
6. A képzés helyszínének megnevezése és pontos címe:
6.1. Elméleti képzés: 1033 Budapest, Hajógyári sziget 606 Wiking Yacht Club kikötő állóhajó
oktatóterem
6.2. Motoros gyakorlati képzés: 1138 Budapest, Marina part Foka-öböl Wiking Yacht Club kikötő
6.3 Vitorlás gyakorlati képzés: 2011 Budakalász Tó u. 1 Lupa Tó Lupa Wakeboard és Vízisípálya
7. A képző intézmény fenntartja a jogot a képzési időpontok módosítására.
8. Képzési ütemezés 1. sz. melléklet szerint
9. Előzetesen megszerzett tudás beszámítása
9.1. Motoros kedvtelési célú hajóvezető engedély esetében az következő elméleti tantárgyak és
vizsgák alóli felmentés kapható: Hajózási szabályzat, Kishajógéptan
9.2 Vitorlás kedvtelési célú hajóvezetői engedély esetében a következő elméleti tantárgyak és vizsgák
alóli felmentés kapható: Hajósi szabályzat, Vitrolás elmélet (2013.06 hó előtti jogosítvány esetében
teljes mentesség adható)
A vizsgák alóli mentességet minden esetben az NKH hajózási osztálya hagyja jóvá.
10. A képzésben Résztvevőnek a képzés során nyújtott teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének
módja: folyamatos nyomon követés és ellenőrzés az online felületen
11. Vizsgára bocsátás feltételei: érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya, iskolai bizonyítvány
(magyar nyelven vagy hiteles fordítással), orvosi alkalmassági igazolás, képzési igazolás
11.1. Elméleti vizsga esetében: az online felületen a tananyagok lehallgatása és a tesztek legalább
80%-os eredménnyel történő kitöltése. Képzési igazolás akkor állítható, ki ha a Részt vevő az
konzultációs órákon a megengedett hiányzásokat figyelembevételével megjelenik és az online
felületen a teszteket legalább 80%-os eredménnyel abszolválja.
11.2. Gyakorlati vizsga esetében: a gyakorlati órák sikeres teljesítése. Az oktató ajánlást tehet a vizsga
halasztására és pótórák szükségességére. Képzési igazolás.
12. A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: Kedvtelési célú motoros és/vagy vitorlás
kishajóvezetői jogosítvány.
12.1. A képzés elvégzéséről szóló dokumentum kiadásának feltétele: sikeres elméleti és gyakorlati
vizsga megléte (a vizsga megkezdési tevekénységtől számított 1 éven belül), 1 db 3x4 cm-es
igazolványkép, az okmánykiállítási díj megfizetéséről szóló igazolás. A jogosítvány az NKH Hajózási
osztály ügyfélszolgálati irodájában (1138 Budapest, Váci út 188.) személyesen igényelhető.
13. A képzési díj meghatározása:
13.1. Tanfolyam képzési díja (elmélet + gyakorlat):
 Motoros Silver csomag esetében bruttó 74.900 Ft
 Motoros Gold csomag esetében bruttó: 119.900 Ft
 Kombinált Platina csomag esetében bruttó: 159.900 Ft
 Kombinált Diamond csomag esetében bruttó: 199.900 Ft
 Vitorlás csomag esetében: 104.900 Ft
 Motoros Kiegészítő csomag esetében: 95.500 Ft
 Vitorlás kiegészítő csomag esetében: 69.00 Ft
13.2. Vizsgadíjak (a jogszabályváltozásból eredő változások költségei a résztvevőt terhelik)
 Motoros csomag esetében bruttó 32.500 Ft
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Vitorlás csomag esetgében bruttó 32.500 Ft
Kombinált csomag esetében bruttó 56.500 Ft
Motoros és Vitorlás kiegészítő csomag esetében: 26.500 Ft

13.3 Tananyag díj: online és nyomtatott tananyag bruttó 12.500 Ft
13.4 Orvosi alkalmassági igazolás bruttó 7.500 Ft
13.5 Okmánykiállítási díj (NKH hivatalának fizetendő): 13.000 Ft (a jogszabályváltozásból eredő
változások költségei a résztvevőt terhelik)
A képzési díjba nem tartozik bele az ismétlővizsgák pótvizsgadíja, amely külön fizetendő.
 elméleti pótvizsgadíj tesztenként: 10.000 Ft (a jogszabályváltozásból eredő változások költségei a
résztvevőt terhelik)
 gyakorlati pótvizsgadíj típusonként: 18.000 Ft (a jogszabályváltozásból eredő változások költségei
a résztvevőt terhelik)
Elállás esetén a képzési díjat a tanfolyam megkezdésével a képzőszervnek nem áll módjában
visszatéríteni (kivételt képez a befizetett vizsgadíj).
14. A képzésben Résztvevő vállalja, hogy
14.1 az általa kiválasztott tanfolyamon részt vesz, amennyiben nem kezdi el a tanfolyamot úgy a
következő tanfolyamra átviheti a befizetett tanfolyam és vizsgadíjat (tananyagdíjat nem).
14.2 a megvásárolt online tananyagot megnézi, a teszteket kitölti (80%-os eredménnyel). Az online
felület hozzáférési joga 1 hónapig érvényes, maximum egy alkalommal 2 hétre hosszabbítható meg
ingyenesen.
14.3 nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés többi résztvevőjét, oktatóit, illetve a Képző
Intézmény Jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná
14.4 a képzés ideje alatt az adataiban bekövetkező változásokat a változástól számított 3 napon belül
a Képző Intézménynek bejlenti és megküldi a változást alátámasztó dokumentum másolatát.
14.5 a képzés megkezdése előtt a tanfolyam és vizsgadíjat maradéktalanul megfizeti
14.6 az orvosi alkalmassági igazolás díját vagy magát a kitöltött igazolást az első órán átadja
14.7 a tananyag díját az első órán befizeti az oktatónak
14.8 személyi igazolványát, lakcímkártyáját és legmagasabb iskolai végzettségét bemutatja és
hozzájárul annak lemásolásához
14.9 a Képző Szerv által interneten biztosított tananyagok elsajátításához szükséges alapvető
számítógépes ismeretekkel rendelkezik, továbbá tudomásul veszi, hogy a távoktatásban való
részvételhez szükséges számítástechnikai eszközök és internetkapcsolat biztosítása szükséges
számítástechnikai eszközök és internetkapcsolat biztosítása az ő feladata
14.10 a megbeszélt gyakorlati oktatási időpontban és helyen pontosan megjelenik
14.11 a gyakorlati oktatáson az előírt időpontban késés nélkül köteles megjelenni, a lefoglalt időpont
előtt 4 munkanappal lehet lemondani díjtalanul, amennyiben később illetve többször lemondásra
kerül a megbeszélt időpont, 15.000Ft pótdíjat kell fizetnie.
15. A Képző Intézmény vállalja, hogy:
15.1 jelen Felnőttképzési szerződésben foglaltaknak megfelelően megszervezi és megvalósítja a
képzés, gondoskodik a képzés rendjének betartásáról.
15.2 a Képzésben résztvevő és a NKH hajózási osztály között közvetít (vizsgára jelentkezés,
adminisztráció)
15.3 A képzés teljes időtartalma alatt a felnőttképzési engedélyét fenntartja
15.4 a tanfolyam sikeres elvégzését követően kiállítja a képzési igazolást, amely a vizsgára bocsátás
feltétele. Az igazolás érvényessége 1 év, lejárata után a tanfolyamot ismételni szükséges.
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16. A képzésben Résztvevő szerződésszegésének következménye
16.1 a Képző Intézmény jogosult a Képzésben Résztvevőt a képzésben való további részvételből
kizárni, ha a Képzésben Résztvevő a képzés többi résztvevőjét vagy az oktatót veszélyezteti, illetve
magatartásával a képzést rendszeresen megzavarja, és ezzel akadályozza a képzés szerződés szerinti
teljesítését. Amennyiben kizárásra kerül a Képzésben Résztvevő, úgy a befizetett díjak vissza nem
járnak.
17. A Képző Intézmény szerződésszegésének következménye
17.1 A Képző Intézvény a képzési tevékenységének folytatásából való eltiltás esetén (engedély
visszavonás esetén) a Képzésben Résztvevőt köteles kárpótolni a befizetett díjak ellenértékéig.
18. A Képzésben Résztvevő tudomásul veszi, hogy jelen szerződésben meghatározott személyes adatait,
illetve jelen szerződéssel összefüggő valamennyi információt a Képző Intézmény az információs
önrendelkezési jogáról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv előírásainak és az FKtv 21§ának megfelelően kezelheti, azt a jogszabályokban meghatározott szervezeteknek, és a projekt
megvalósításában és monitorozásában résztvevő, külső ellenőrzési szervek részére átadhatja.
19. A Képzésben Résztvevő hozzájárul, hogy a Képző Intézmény a képzés alatt fényképeket készíthessen
és az saját marketing célra felhasználja.
20. Felek jelen szerződéséből eredő esetleges jogvitáik rendezését elsősorban békés úton rendezik, ha ez
nem vezet eredményre, akkor fordulnak más hatósághoz, illetve bírósághoz, Törvényszékhez. A jelen
szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. az irányadó.
A felek a jelen szerződést elolvasták, megértették, majd mind akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag írtak alá.
A szerződés 2 eredeti példányban készült, melyből 1 db a Képző Intézménynél és 1 db a Képzésben
Résztvevőnél marad.

Kelt: Budapest,

___________________________________
Képző Intézmény

_______________________________________
Képzésben Résztvevő
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