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Oktatási szerződés 
Belvízi kedvtelési célú kisgéphajó-vezetői elméleti képesítés megszerzéséhez 

 

amely létrejött egyrészről: 
a Kötélhajó Vitorlásiskolát üzemeltető Fitnautic Kft. (Cg. 01-09-297575; székhely: 1052 Budapest, Petőfi 
Sándor utca 5.; Bank: K&H 10400164-50526868-87541003 képviselő: Kötél János ügyvezető, mint a 
tanfolyamot szervező tanfolyamvezető, oktató), továbbiakban: Vitorlásiskola, 

másrészről: 
 

Név: …………………………………..    Cím:…………………………………………………………….. 
 

Anyja neve:…………………………..    Születési hely, idő:……………………………………………. 
 

Telefon: ……………………………...     E-mail:………………………………………………………….. 
 
Költségviselő: 
 
Név: …………………………………..    Székhely: …………………………………………………………….. 
 

Cg.: ………………….. Adószám: ……….……………      Képviselő: …………………..……………. 
 

mint a kedvtelési célú kisgéphajóvezető tanfolyam hallgatója, továbbiakban: Hallgató között az alábbi 
feltételek szerint: 
 
 

Felek kötelezettségei: 
 

A Kötélhajó Vitorlásiskola az alábbiakat vállalja: 
 

1. A Hallgatót a tanfolyam időtartalma alatt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Hatóság 
Hajózási Szakterület (NFM) által jóváhagyott tematika szerinti elméleti képzésben részesíti. 

2. A tanfolyamon hiányzásmentesen részt vevő Hallgatók részére Képzési igazolást állít ki. 
3. A Hallgatót az NFM felé képviseli, a vizsgával kapcsolatos ügyekben a Hatóságnál eljár, a 

megfelelően kitöltött és időben leadott jelentkezési lapját a vizsgabizottsághoz eljuttatja. 
4. A tanfolyam céljára tananyagot és oktatót biztosít. (A tananyag árát a tanfolyam díj nem 

tartalmazza.) 
 

A Hallgató az alábbiakat vállalja: 
 

1. Értelemszerűen kitölti a tanfolyami jelentkezési lapot, illetve az előzetes téjékoztató levélben 
felsorolt dokumentumokat, ezeket a Vitorlásiskola címére időben eljuttatja. 

2. A tanfolyamra való jelentkezéskor a teljes tanfolyam díjat a  Fitnautic Kft. KHB banknál vezetett 
10400164-50526868-87541003 számú számlájára megfizeti. 

3. Az elméleti tananyagot legjobb tudása szerint elsajátítja. 
4. A Hallgató sikertelen vizsga esetén a Vitorlásiskola felé semmilyen kártérítési igénnyel nem élhet. 

 
 

A tanfolyam díja magában foglalja: 
 

1. Az oktatók tiszteletdíját 
 
 

 

Az elméleti tanfolyamot 7 Hallgató jelentkezése után indítjuk. 
A gyakorlati képzés más helyszínen és időpontban történik, másik szerződés keretében. 
A gyakorlati vizsga teljesítésére az elméleti vizsga után 18 hónap áll rendelkezésre. 
Sikertelen vizsga esetén a pótvizsgával kapcsolatos minden költséget a Hallgatónak kell viselnie. 
 
Dátum: ………………………………………………………………………… 
 

……………………………..                                   ……………………………. 
       Hallgató                                                           Vitorlásiskola, Fitnautic Kft. 

http://www.kotelhajo.hu/
mailto:kotelhajo.vitorlasoktatas@gmail.com

