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KÉPZÉSI SZERZŐDÉS 
mely létrejött egyrészről az  
Aero Club Hajdúszoboszló Sportegyesület (székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Repülőtér, adószám: 
19117805-1-09, bankszámlaszám: 11600006-00000000-83788501) továbbiakban Sportegyesület  
másrészről  
 
Név:  
Lakcím:  
Anyja neve:  
Szül. hely, idő:  
Email:  
Telefonszám:   

 
mint a képzésben résztvevő, továbbiakban Növendék között az alábbi feltételekkel: 

1 A Sportegyesület működteti a HU.DTO.028 regisztrációs számú HajduFly DTO képzőszervezetet. A 
HajduFly DTO a hajózó személyzet képzéséről és szakszolgálati engedélyéről szóló 53/2016. (XII. 
16.) NFM rendelete szerinti képzési szervezet, és mint ilyen jogosult vitorlázó-repülőgép vezető 
(SPL) kategóriában tanfolyam szervezésére. 

2 A HajduFly DTO a Növendék számára vitorlázó-repülőgép képzési szolgáltatási tevékenységet 
végez. A Sportegyesület a tanfolyam megvalósítása során jogosult szakértelemmel rendelkező 
harmadik személy közreműködését igénybe venni. A Sportegyesület nem vállal felelősséget a 
vizsgaeseményekkel, vizsgaeredményekkel, a szakszolgálati engedély kiadásával, valamint a 
hatósági díjakkal, és illetékkel kapcsolatban. 

3 A képzés 100 óra elméleti és 57 db felszállás (felszállásonként 4-5 perc repült idő) gyakorlati 
képzést tartalmaz. Amennyiben az oktató véleménye szerint a gyakorlati oktatás során a 
Növendék az egyedül repüléshez szükséges készségeket nem sajátította el, a felszállás szám a 
tanfolyam keretein kívül növelhető. 

4 Jelen képzéssel a növendék jogosulttá válik a "B" vizsga letételére, amely 5 felszállás egyedül 
repülést jelent iskolakörön végrehajtva. Ennek feltétele, hogy a növendék elsajátította a 
biztonságos repülőgépvezetés technikáit és az oktatott vészhelyzeteket önállóan képes 
felismerni, illetve megszüntetni. 

5 A gyakorlati képzés megkezdésének előfeltétele a 27/2014. (IV. 30.) NFM rendelet szerinti 2. 
osztályú „alkalmas” minősítésű repülőorvosi vizsgálat. 

6 A képzés helyszíne: Az elméleti képzés esetében részben online, a nem online képzési alkalmak és 
a gyakorlati képzés a Hajdúszoboszlói Sportrepülőtéren történik (4200 Hajdúszoboszló, 
Repülőtér). Az elméleti képzés tervezett időszaka: 2022.11.15-2023.03.31. A gyakorlati képzés a 
sikeres képzőszervi elméleti vizsga után kezdhető meg. A gyakorlati képzés megkezdését 
követően 12 hónap áll rendelkezésre az 5 egyedüli felszállással történő „B” vizsga teljesítésére.  

7 A képzési díj 498.000 Ft, azaz Négyszázkilencvennyolcezer forint. A képzési szolgáltatás az 
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 85. § (1). j) pontja alapján mentes az áfa 
alól. A Növendék a képzés díját az alábbiak szerint három részletben köteles megfizetni, a nevére 
kibocsátott számla ellenében készpénzben vagy átutalással 2 napos fizetési határidővel (a fent 
szereplő bankszámlaszámra). 

 
 



2/2 
 

 
 
 

Sorszám Részletfizetés esedékessége Összeg (Ft) 
1. képzési szerződés aláírásakor 105.000 
2. gyakorlati képzés elkezdésekor (az első 

felszállást megelőzően) 
196.500 

3. gyakorlati képzés 25. felszállás előtt 196.500 
Összesen  498.000 

 
A fenti ütemezéstől és a rész összegektől kölcsönös megegyezéssel térhetnek el a felek, de a teljes 
képzés összegét köteles a növendék a „B” vizsga időpontjáig megfizetni. 
Amennyiben a növendéknek a képzési díjban szereplő 57 felszálláson túl – az oktatók által 
meghatározott módon – további felszállásokat kell teljesítenie az egyedül repülés biztonságos 
végrehajtása érdekében, úgy minden további felszállás 4500 Ft, azaz Négyezerötszáz forint, az 5. 
egyedüli felszállásig, azaz a „B” vizsga teljesítéséig. 
A Növendék tudomásul veszi, hogy amennyiben önhibájából nem a teljes időtartamban vesz részt 
a képzésen, úgy a befizetett díj visszafizetésére sem részben, sem egészben nem jogosult. A Felek 
megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. 

8 A Felek kijelentik, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket békés úton, elsősorban 
tárgyalással kívánják rendezni. 

9 A jelen dokumentum két, egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyeket a Felek 
aláírás előtt elolvastak, közösen értelmeztek, majd - mint akaratukkal mindenben megegyezőt - 
jóváhagyólag aláírtak. 

 
 

Hajdúszoboszló, 2022........ 
 
 
 

…………………………………….. 
Juhos István 
ügyvezető 

Aero Club Hajdúszoboszló Sportegyesület 
 

………………………………………… 
Növendék 

 
…………………………………….. 

Bodrogközi László 
DTO Képviselő 
HajduFly DTO 

 

 

 


