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FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS 
 Amely létrejött a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján 

 
 

egyrészről: 
Név: Hajó Szerviz Kft. 
Székhely: 1033 Budapest, Hajógyári-sziget 606. 
Adószám: 23692831-4-41 
Csoportos adószám: 17783271-5-41 
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 000432013 
Képviseli: Neurohr Vilmos ügyvezető 
a továbbiakban: Képző Intézmény, 
 
másrészről: 
Név: …………………………………………………………………………….….. 
Anyja neve: ………………………………………………………………….………. 
Születési hely, idő: ………………………………………………….……………. 
Állandó lakcím: …………………………………………………….………………. 
Állampolgárság: …………………………………………………….……………... 
Személyi igazolvány száma: ………………………………….………………. 
TAJ kártya száma: ………………………………….…………………………….. 
 

a továbbiakban: Képzésben Résztvevő, együttesen: Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az 
alábbiak szerint: 
 

1. A képzés pontos megnevezése 
Kedvtelési célú kishajóvezetői tanfolyam (a megfelelő aláhúzandó): 

• Motoros 

• Vitorlás 

• Kombinált Platina 

• Kombinált Diamond 

• Motoros kiegészítő 

• Vitorlás kiegészítő 
 

2. A képzés formája 

• Csoportos képzés 
 

3. A képzés időtartama: minimum 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 

Elméleti képzés: a megadott napokon 17.00 – 20.00 óra között. Az online tananyag elsajátítása 
egyénileg történik. 

• Motoros │ Elmélet: 3x4 óra │ Gyakorlat: 5x1 óra 

• Vitorlás │ Elmélet: 3x4 óra │ Gyakorlat: 3x3 óra 

• Kombinált Platina │ Elmélet: 3x4 óra │ Gyakorlat: 5x1 óra 

• Kombinált Diamond │ Elmélet: 3x4 óra │ Gyakorlat: 5x1 óra 

• Motoros Kiegészítő │ Elmélet: 2x4 óra │ Gyakorlat: 4x1óra 
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• Vitorlás Kiegészítő │ Elmélet: 2x4 óra │ Gyakorlat: 3x3 óra 
 

5. A képzés helyszínének megnevezése és pontos címe 
5.1. Elméleti képzés: 1033 Budapest, Hajógyári-sziget 606., Wiking Yacht Club kikötő, állóhajó 
oktatóterem 
5.2. Gyakorlati képzés (előzetes egyeztetés szerint): 

• Motoros I.: 1138 Budapest, Kelén u. 1., FOKA-öböl, Wiking Yacht Club kikötő 

• Motoros II.: 1133 Budapest, Hajógyári-sziget 606., Wiking Yacht Club kikötő 

• Vitorlás: 2011 Budakalász, Tó u. 1. • Lupa-tó, Lupa Wakeboard- és Vízisípálya 
 

6. Képzési időpontok 
A Képző Intézmény fenntartja a jogot a képzési időpontok módosítására. 

 
7. Előzetesen megszerzett tudás beszámítása 

7.1. Motoros kedvtelési célú hajóvezető engedély esetében a következő elméleti tantárgyak és 
vizsgák alóli felmentés kérhető:  

• Hajózási szabályzat 

• Kisgéphajótan 
7.2 Vitorlás kedvtelési célú hajóvezetői engedély esetében a következő elméleti tantárgyak és vizsgák 
alóli felmentés kérhető: 

• Hajózási szabályzat 

• Vitorlás elmélet  
 
A 2013.06. hónapot megelőzően szerzett hajóvezetői jogosítvány esetében teljes mentesség kérhető. 
A vizsgák alóli mentességet minden esetben a Hajózási Hatóság hagyja jóvá. 

 

8. Képzési igazolás 
A Képzésben Résztvevő képzés során nyújtott teljesítményét a Képző Intézmény folyamatosan 
nyomon követi, melyről a Képző Intézmény képzési igazolást állít ki, melyet a Hajózási Hatóság részére 
megküld.  

 
9. Vizsgára bocsátás feltételei 

Érvényes dokumentumok benyújtása: 

• Személyi igazolvány 

• Lakcímkártya 

• Legmagasabb végzettséget igazoló iskolai bizonyítvány (magyar nyelvű, vagy OFFI által 
történő hiteles fordítással ellátva) 

• Orvosi alkalmassági igazolás 

• Képzési igazolás 
 

9.1. Elméleti vizsga esetében az online felületen a tananyagok meghallgatása és a tesztek 100%-os 
kitöltése. Képzési igazolás akkor állítható ki, ha a résztvevő a konzultációs órákon a megengedett 
hiányzások figyelembevételével jelenik meg, és az online felületen a meghatározott időn belül a 
teszteket 100%-át kitöltötte. 
 
9.2. Gyakorlati vizsga esetében a gyakorlati órák sikeres teljesítése. Az oktató ajánlást tehet a vizsga 
halasztására és pótórák szükségességére.  

 
10. A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum 

Nemzetközi kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány az ENSZ EGB Belvízi Közlekedési 
Munkacsoportjának 40. számú határozata szerint. 



3 

 

 
11. A képzés elvégzéséről szóló dokumentum kiadásának feltétele 

• Sikeres elméleti és gyakorlati vizsga megléte (a vizsga megkezdésétől számított 18 hónapon 
belül), 

• 1 db 3x4 cm-es igazolványkép, 

• Kombinált képzések esetén 2 db 3x4 cm-es igazolványkép  

• Az okmánykiállítási díj megfizetéséről szóló igazolás. 
 
Az okmány a Hajózási Hatóság ügyfélszolgálati irodájában (Budapest III. kerület Polgár utca 8-10. 
E. épület) személyesen igényelhető. 

 

12. A képzési díj meghatározása 
12.1. Tanfolyam képzési díja (elmélet + gyakorlat): 
● Motoros csomag esetében: 149 900 Ft 
● Vitorlás csomag esetében: 129 900 Ft 

● Kombinált Platina csomag esetében: 219 900 Ft 
● Kombinált Diamond csomag esetében: 264 900 Ft 

● Motoros Kiegészítő csomag esetében: 89 900 Ft 
● Vitorlás Kiegészítő csomag esetében: 109 900 Ft 
 

12.2. Vizsgadíjak 
● Motoros csomag esetében: 37 000 Ft 
● Vitorlás csomag esetgében: 37 000 Ft 
● Kombinált csomagok esetében: 62 000 Ft 
● Motoros és Vitorlás Kiegészítő csomag esetében: 30 000 Ft 

12.3. Tananyag díja 

• Online és nyomtatott tananyag díja: 17 000 Ft 
 

12.4. Orvosi alkalmassági igazolás: 7 500 Ft 
 

12.5. Okmánykiállítási díj 

• A Hajózási Hatóságnak fizetendő: 13 000 Ft  
 

12.6. Pótvizsga díja 
● A képzési díj nem tartalmazza az ismétlővizsgák (pótvizsgák) díját, azok külön fizetendők. 
● Elméleti pótvizsgadíj tesztenként: 10 000 Ft  
● gyakorlati pótvizsgadíj típusonként: 18 000 Ft  

 
A jogszabályváltozásból eredő változások költségei a Képzésben Résztvevőt terhelik. 
 
Elállás esetén a képzési díjat a tanfolyam megkezdésével a Képző Intézménynek nem áll módjában 
visszatéríteni. Ettől eltérő a befizetett vizsgadíj, mely ez alól kivételt képez. 

 

13.  Képzésben Résztvevő vállalja, hogy: 
a.) Az általa kiválasztott tanfolyamon részt vesz. Tudomásul veszi, hogy amennyiben nem kezdi el az 

általa választott tanfolyamot, úgy a tananyag díján kívül a befizetett tanfolyam és vizsgadíj 

összegét a következő tanfolyamra átviheti.  

b.) A megvásárolt online tananyagot a Képző Intézmény által biztosított időintervallumban megnézi, 
a teszteket kitölti. Képzésben Résztvevő tudomásul veszi, hogy az online felület hozzáférési joga 
3 hónap, melynek meghosszabbítása 10 000 Ft összegű díj megfizetésével további 1 hónapra 
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lehetséges. 
c.) Nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés többi résztvevőjét, oktatóit, illetve a Képző 

Intézmény jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná. 
d.) A képzés ideje alatt az adataiban bekövetkező változásokat a változástól számított 3 napon belül 

a Képző Intézménynek bejelenti és megküldi a változást alátámasztó dokumentum másolatát. 
e.) A képzés megkezdése előtt a tanfolyam díját maradéktalanul megfizeti. 
f.) Az orvosi alkalmassági igazolás díját vagy az orvos által aláírt igazolás eredeti példányát az első 

órán átadja. 
g.) A tananyag díját legkésőbb a tanfolyam első előadásán az oktató részére megfizeti. 
h.) Személyi igazolványát, lakcímkártyáját és legmagasabb iskolai végzettségének igazolását 

bemutatja és hozzájárul ahhoz, hogy Képző Intézmény arról másolatot készítsen, illetve adatait 
eltárolja. 

i.) A Képző Intézmény által interneten biztosított tananyagok elsajátításához szükséges alapvető 
számítógépes ismeretekkel rendelkezik, továbbá tudomásul veszi, hogy a távoktatásban való 
részvételhez szükséges számítástechnikai eszközök és internetkapcsolat biztosításáról saját maga 
köteles gondoskodni. 

j.) Az előre egyeztetett gyakorlati oktatási időpontjaiban és helyszínein pontosan megjelenik. 
k.) A gyakorlati oktatáson az előírt időpontban késés nélkül köteles megjelenni. Képzésben 

Résztvevő tudomásul veszi, hogy az előre egyeztetett időpontot megelőző 4 munkanappal van 
lehetősége a gyakorlati oktatást díjmentesen lemondani. Amennyiben ezen időpont később kerül 
lemondásra vagy változtatásra, úgy Képzésben Résztvevő a Képző Intézmény részére 20 000 Ft 
összegű pótdíj megfizetésére kötelezhető.  

 

14. Képző Intézmény vállalja, hogy: 
a.) Jelen Felnőttképzési Szerződésben foglaltaknak megfelelően megszervezi és megvalósítja a 

képzést, valamint gondoskodik a képzés rendjének betartásáról. 
b.) A Képzésben Résztvevő és a Hajózási Hatóság között közvetít a vizsgára történő jelentkezés, 

valamint az adminisztráció tekintetében. 
c.) A képzés teljes időtartama alatt a felnőttképzési engedélyét fenntartja. 
d.) 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. 

 

15. Képzésben Résztvevő szerződésszegésének következménye 
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 Képzésben Résztvevő kizárásra kerül, úgy az általa befizetett díjak 
visszatérítésére nem tarthat igényt. 

 
16. Képző Intézmény szerződésszegésének következménye 

Képző Intézmény a képzési tevékenységének folytatásától történő eltiltás esetén (működési 
engedélyének visszavonása esetén) a Képzésben Résztvevőt köteles kárpótolni a befizetett díjak 
ellenértékéig. 

 
17. Adatkezelés 

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 a 
Felnőttképzési tv. 21. §-ának megfelelően kezelheti, azt a jogszabályokban meghatározott 
szervezeteknek, és a projekt megvalósításában és monitorozásában résztvevő, külső ellenőrzési 
szervek részére átadhatja. 
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b.) Képzésben Résztvevő vállalja, hogy amennyiben az orvosi alkalmassági vizsgálatot a Képző 
Intézmény által biztosított orvos bevonásával végzi, úgy hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Képző 
Intézmény harmadik fél részére átadja. 
c.) Képzésben Résztvevő hozzájárul, hogy a Képző Intézmény a képzés alatt fényképeket készíthessen 
és azokat saját marketing célra felhasználja. 

 
18. Alkalmazandó jog 

Szerződő Felek jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáik rendezését elsősorban békés úton 
intézik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, akkor fordulnak az illetékes hatósághoz, illetve 
bírósághoz. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, valamint a Ptk. az 
irányadó. 
 
Szerződő Felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag írták alá. 

A szerződés 2 db eredeti példányban készült, melyből 1 db eredeti példány a Képző Intézményt, 1 db 
eredeti példány pedig a Képzésben Résztvevőt illeti. 

 
Kelt: Budapest, …………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Képző Intézmény 

_________________________________ 

Képzésben Résztvevő 


