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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

BEVEZETÉS 

(A) A SkyCU Légimentő és Légi Betegszállító Egyesület („SkyCU” vagy az „Egyesület”) elsődleges 

célja, hogy az Egyesület külföldön egészségkárosodást szenvedő tagjai számára légi úton 

történő hazaszállítás esetén támogatást nyújtson a légi betegszállítás költségeihez. További cél, 

a légimentés és légi betegszállítás és az ahhoz kapcsolódó oktatás szakmai színvonalának 

fejlesztése eszközök biztosításán, vagy akár anyagi támogatás nyújtásán keresztül. 

(B) Jelen általános szerződési feltételek („ÁSZF”) célja annak a részletes szabályozása, hogy az 

Egyesület tagjai („Tag(ok)”), milyen feltételekkel jogosultak a tagok részére az Egyesület által 

nyújtott szolgáltatásokat igénybe venni. 

1 Általános feltételek 

1.1 Jelen általános szerződési feltételek („ÁSZF”) a SkyCU Légimentő és Légi Betegszállító 

Egyesület (székhely: 1137 Budapest, Jászai Mari tér 5-6.; nyilvántartva a Fővárosi 

Törvényszék által a 01-02-0017631 nyilvántartási számon; képviseli dr. Túri Péter elnök, 

adószám: 19302771-2-41), valamint Tagjai között, a Tagok által igénybe vehető 

szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekre alkalmazandó. Jelen ÁSZF-től eltérő feltételek 

nem alkalmazandók, kivéve, ha ehhez az Egyesület írásban kifejezett hozzájárulását 

adja. 

1.2 Jelen ÁSZF nem vonatkozik a skycu.org honlap angol változatán történő regisztrációval 

létrejövő nemzetközi tagságra. 

1.3 A jelen ÁSZF-ben, és az az alapján létrejött szerződésben foglalt jogokat és 

kötelezettségeket a Tagok harmadik személyek részére semmilyen formában nem 

ruházhatják át és nem engedményezhetik, hacsak az ÁSZF-ben nincs engedélyezve. 

2 Szerződés létrejötte 

2.1 A szerződés megkötésére a Tagsági jogviszony létrejöttével kerül sor. 

2.1.1 A szerződéskötés céljából a Tagoknak az alábbi feltételeket el kell fogadniuk, 

amelyekért egyúttal szavatolnak is: 

2.1.2 A tagsági regisztráció során teljes és valós információkat kell megadni. 

2.1.3 Jogi személyek tagi regisztrációját csak a képviseletükre feljogosított személy 

végezheti. 

2.1.4 A tagi regisztrációkor megadott adatokban történő változás esetén a Tag 

késedelem nélkül köteles értesíteni az Egyesületet, vagy a változásokat köteles 

személyesen átvezetni az online hozzáférésen keresztül, amennyiben ilyen 

biztosított. A Tag felelős valamennyi, ennek a kötelezettségnek elmulasztásából 

eredő összes költségért és kárért. 

2.1.5 A Tag az online tagsági regisztrációval jelen ÁSZF-et elfogadja, magára nézve 

kötelezőnek ismeri el és megfelelően köteles betartani a rendelkezéseit. Jelen 

ÁSZF a skycu.org honlapon, valamint az Egyesület székhelyén előzetesen 

megismerhető. 
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2.1.6 A szerződés és egyúttal az egyesületi tagsági jogviszony létrejöttét a SkyCU 

elektronikus úton visszaigazolja. E visszaigazolás hiányában nem jön létre 

szerződés. 

2.1.7 Az 5.4. és 5.5. pontok esetében jelen ÁSZF rendelkezései kiterjednek nem Tag 

személyekre. Az Egyesület és ezen harmadik személyek között ilyen esetben is 

szerződés jön létre. Az így létrejött szerződéskre jelen ÁSZF rendelkezéseit 

értelemszerűen kell alkalmazni.  

2.1.8 A 5.4. pont szerinti 14. életévét be nem töltött kiskorút kizárólag a törvényes 

képviselője regisztrálhatja, amelyért a regisztrációkor szavatolni köteles. 

Tekintettel arra, hogy a szerződéssel kizárólag előnyt szerez, a 14 és 18 év 

közötti kiskorúak regisztrációjához nincs szükség a törvényes képviselő 

hozzájárulására. A 18. életévét be nem töltött, nem önállóan regisztráló Tag 

szerződéskötéséhez a regisztrációkor a törvényes képviselő hozzájárulása 

szükséges. 

3 A szolgáltatások 

3.1 A SkyCU a külföldön egészségkárosodást szenvedő Tagjai számára támogatja a 

hozzáférést a légi úton történő hazaszállításhoz az alábbi módokon („Szolgáltatások”): 

(a) abban az esetben, ha a Tag rendelkezik érvényes utasbiztosítással, és a 

biztosítója a betegszállítást az Egyesülettel leszerződött légi betegszállítást 

végző társaság(ok)tól („Szerződött Légi Betegszállító Partner”)1 megrendeli, 

a légi betegszállítás díjából legfeljebb 12% kedvezményt biztosít a biztosító 

számára; 

(b) abban az esetben, ha a Tag, vagy érdekében harmadik fél a betegszállítást a 

Szerződött Légi Betegszállító Partnertől közvetlenül megrendeli, a légi 

betegszállítás díjából legfeljebb 12% kedvezményt biztosít a Tag számára; 

(c) a fenti (a) és (b) pontokban meghatározott kedvezmény mértéke fixen 100%, 

abban az esetben, ha a Tag prémium tagsággal járó vagyoni hozzájárulást fizet 

az Egyesület részére. 

3.2 A fentiek alapján az Egyesület szolgáltatásként a kedvezmény igénybevételének 

lehetőségét nyújtja. Jelen ÁSZF és az alapján létrejövő szerződés keretében ezen túl 

egyéb szolgáltatást az Egyesület nem nyújt. 

3.3 Ha a biztosító vagy a fenti (b) szerinti megrendelő lemondja a járatot, akkor az Egyesület 

nem vállalja a Szerződött Légi Betegszállító Pertner által esetlegesen felszámolt 

lemondási díj vagy egyéb költség megtérítését vagy abból kedvezmény biztosítását.  

3.4 A légi úton történő hazaszállítás indokoltságáról minden esetben a Szerződött Légi 

Betegszállító Pertner orvosigazgatója dönt orvosszakmai indokok alapján, szükség 

szerint a külföldi kezelőorvossal egyeztetve.  

3.5 A Szolgáltatásokat a Tag abban az esetben veheti igénybe, ha a külföldi kórházi kezelés 

költségei megtérítésre kerültek, és azt az Egyesület felé hitelt érdemlően igazolja a 

 
1  Jelenlegi Szerződött Légi Betegszállító PartnerTrustAir Aviation Kft. (9099 Pér, Petőfi utca 1.; cégjegyzékszám: 08-09-026981; 

adószám: 25140433-2-08); további tájékoztatás található a skycu.org oldalon. 
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vonatkozó számla másolatával, vagy bármilyen olyan okirattal, amely a kórházból történő 

elszállítást lehetővé teszi. 

3.6 Az Egyesület a fenti 3.4. és 3.5. pontokra tekintettel kizárja a felelősségét arra az esetre, 

ha a Tag légi betegszállítására nem kerül sor. 

4 A szerződés területi hatálya 

4.1 A SkyCU kizárólag a Szerződött Légi Betegszállító Partner elsődleges szolgáltatási 

területén nyújt Szolgáltatást, tehát az alábbi országokban egészségkárosodást szenvedő 

Tagjai számára biztosítja a Magyarországra légi úton történő hazaszállítási kedvezményt: 

valamennyi európai ország, kivéve Izland, Grönland, Feröer-szigetek; Ukrajna, 

Oroszország és Törökország egyes területei, valamint Marokkó, Algéria, Tunézia és 

Egyiptom egyes területei, egyedi elbírálás alapján („Szolgáltatási Terület”).  

4.2 A Tagok a Szolgáltatási Terület bármely országát választhatják kiindulási és célpontként. 

Azonban Magyarországtól eltérő bármely más – a Szolgáltatási Területen lévő – ország 

irányába felmerülő szállítási igény esetén kizárólag a skycu.org angol felületén megkötött 

nemzetközi tagsági viszony biztosít kedvezményt. 

4.3 Egy Tag az éves tagsága alatt egy alkalommal és egy útra szóló kedvezményre jogosult. 

5 A Szolgáltatások igénybevétele 

5.1 A Tagok harmadik személyek részére nem közvetíthetik a Szolgáltatásokat, kivéve az 5.4. 

és 5.5. pontokban meghatározottak szerint. 

5.2 A Tagok kizárólag akkor jogosultak a Szolgáltatások igénybevételére, ha az annak 

alapjául szolgáló egészségkárosodás a lenti 8. pontban meghatározott szerződéses 

időszak alatt következik be, és a légi betegszállítást a biztosító vagy a Tag, illetve nevében 

harmadik fél a Szerződött Légi Betegszállító Partnertől ezen időszak alatt érvényesen 

megrendelte, és azt a Szerződött Légi Betegszállító Partner visszaigazolta a rá vonatkozó 

szabályok szerzint. 

5.3 Egyéni tagság 

Figyelemmel a lenti 5.4 és 5.5. pontokban foglaltakra is, egy Tag a 8.3. pontban 

meghatározottak szerinti éves időszakban egy alkalommal történő légi betegszállítás 

esetén jogosult a Szolgáltatások igénybevételére. 

5.4 Családi tagság 

5.4.1 Azoknak a Tagoknak, akik családi Tagdíjat fizettek, a tagsági regisztrációkor 

meghatározott családtagjai egyenként jogosultak a 3.1. (a) és (b) pont szerinti 

Szolgáltatások igénybevételére a 8.3. pontban meghatározottak szerinti éves 

időszakban egy alkalommal történő légi betegszállítás esetén. 

5.4.2 Családi Tagdíjfizetés lehetősége azon családok részére áll fenn, ahol legalább 

egy, de legfeljebb kettő 18. életévét betöltött felnőtt Tagként az Egyesülethez 

csatlakozik mint szülő, és legalább egy, de legfeljebb négy 18. életévét a tagsági 

regisztráció napján még be nem töltött vér szerinti, nevelt vagy örökbefogadott 

gyermekét regisztrálja. 
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5.5 Vállalati tagság 

5.5.1 Az Egyesület jogi személy Tagjai a regisztrációkor megadott kontingens alapján 

meghatározott Tagdíjat fizetnek.  

5.5.2 A jogi személy Tagok kötelesek azon személyeket meghatározni, akik részére a 

Szolgáltatások igénybevételére jogosultságot kívánnak biztosítani. 

5.5.3 A jogi személy Tagok által a 5.5.2. pontban foglaltak szerint előre meghatározott 

személyek a 5.5.1. pontban meghatározott kontingens kimerüléséig jogosultak 

a Szolgáltatások igénybevételére a 8.3. pontban meghatározottak szerinti éves 

időszakban történő légi betegszállítás esetén. Alapszabály, hogy minden 

személy a tagság fennállása alatt évente egy alkalommal jogosult a 

kedvezményre. 

6 A szerződés teljesítése 

6.1 Az Tag köteles valamennyi alkalmazandó helyi, nemzeti, EU-s és nemzetközi jogszabály 

és előírás – így különösen a magyar jog – betartására, továbbá bármilyen szabályszegés 

észlelésének jelentésére. 

6.2 Az Tagok a Szolgáltatásokat kizárólag a jelen ÁSZF-ben meghatározott célokra és módon 

használhatják fel. Az ettől eltérő felhasználáshoz a SkyCU előzetes, és kifejezett írásbeli 

hozzájárulása szükséges. Ezen előírás megszegése esetén a SkyCU jogosult a 

Szerződés azonnali hatályú megszüntetésére. 

7 Díjak és fizetési feltételek 

A Tagok a jelen ÁSZF alapján nyújtandó Szolgáltatásokat (légi betegszállításhoz kapcsolódó 

kedvezmény) az Egyesületnek nyújtott vagyoni hozzájárulás fejében („Tagdíj”) vehetik igénybe. 

A Tagok az érvényes Tagdíjakról és a tagdíj befizetésének módjáról a skycu.org honlapon 

találhatnak tájékoztatást. 

8 A szerződés időtartama és megszűnése 

8.1 A szerződés határozott időre jön létre az egyesületi tagsági jogviszony létrejöttét követő 

31. nap 0.00 órától a 365. nap 24.00 óráig tart (első év).  

8.2 Ha a fenti 8.1. pont szerinti határozott idő alatt a Tag az egyesületi tagságát 

meghosszabbítja, akkor ezt követően (második évtől) a szerződés az egyesületi tagsági 

jogviszonnyal együtt, ahhoz igazodva automatikusan, egy évvel meghosszabbodik. A 

második évtől a szerződés az egyesületi tagság megszűnésének napján 24.00 órakor 

megszűnik. Az egyesületi tagság a Tagdíj megfizetésével akármennyi alkalommal, 

korlátlanul meghosszabbítható. 

8.3 A szerződés értelmezése során egy évnek kell tekinteni a 8.1. pont szerinti első éves 

határozott időszakot, majd pedig ezt követően minden évet, amikor a Tag egyesületi 

tagsági jogviszonya fennáll. Ha az egyesületi tagsági jogviszony bármilyen okból, akár 

egy napra is megszakad, szerződés újra a 8.1. pont szerint jön létre. 

8.4 A Tagsági jogviszony megszűnésére az Egyesület Alapszabálya az irányadó, amely 

megtalálható a skycu.org oldalon. A Tagsági jogviszony bármilyen módon történő 

megszűnése esetén, Tagdíj nem jár vissza.  
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9 Felelősség korlátozása 

9.1 Az Egyesület nem vállal felelősséget harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokért és 

okozott károkért. Az Egyesület a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés tekintetében nem 

minősül közvetítőnek, ügynöknek megbízónak, fővállalkozónak stb. sem egyetlen 

biztosító, sem pedig a Szerződött Légi Betegszállító Partner vonatkozásában. A Tag 

tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Egyesületnek a jelen ÁSZF és 

annak alapján létrejött szerződéssel összefüggésben a kártérítési kötelezettsége nem 

haladhatja meg a Tag által fizetett éves Tagdíj összegét. 

9.2 Az Egyesület nem vállal kötelezettséget a Tag légi úton történő hazaszállítására és nem 

is garantálja azt. 

10 Adatvédelem 

Valamennyi adatvédelemre vonatkozó szabályozás megtekinthető a skycu.org oldalon elérhető 

tájékoztatóban, amelyben foglaltaknak a Tag által történő elfogadása nélkül nem jöhet létre 

szerződés a jelen ÁSZF szerint.  

11 Az ÁSZF változása 

A SkyCU fenntartja magának a jogot jelen ÁSZF megváltoztatására. A SkyCU a Tagokat a 

változásokról email útján értesíti, legalább azok hatályba lépését megelőző 15 (tizenöt) nappal. 

Az e célra használt e-mail cím megegyezik a Tag által a tagsági regisztrációs eljárás során a 

Megrendelőben megadott és visszaigazolt e-mail címmel. Az email értesítés írásbeliség 

követelményének való megfelelőségét e tekintetben az Tag ezúton kifejezetten elismeri. 

12 Egyéb előírások 

12.1 A Szolgáltatások igénybevételére jogosító egyesületi tagsági jogviszonyra vonatkozó 

szabályokat az Egyesület Alapszabálya tartalmazza, amely a skycu.org oldalon elérhető.  

12.2 Jelen ÁSZF-re a magyar jog irányadó az Egyesült Nemzetek „Áruk nemzetközi 

adásvételéről szóló szerződések”-ről alkotott egyezménye és a nemzetközi magánjog 

utaló szabályai alkalmazásának kizárásával. 

12.3 Jelen ÁSZF elfogadásával a jogi személy Tag esetén a Tag kifejezetten hozzájárul ahhoz, 

hogy a SkyCU a Tag nevét, logóját referenciaként marketingkommunikációs vagy egyéb 

hasonló célokra felhasználhassa. 

12.4 Jelen ÁSZF kizárólag írásban módosítható, egyéb formában történő módosítása 

érvénytelen. A Tagok által alkalmazott, használt feltételek nem irányadók abban az 

esetben sem, ha az Egyesület az alkalmazásuk ellen kifejezetten nem tiltakozik. Ha a 

jogszabályok változásai szükségessé teszik jelen ÁSZF egyes előírásainak módosításait, 

a Felek az ÁSZF megfelelő módosításáig megállapodnak az alkalmazandó feltételekben. 

12.5 Ha jelen ÁSZF bármely előírása érvénytelennek bizonyulna, ez nem befolyásolja az 

egyéb előírások érvényességét. A részben vagy egészben érvénytelen előírás az ahhoz 

legközelebb álló, és a Felek szándékát a lehető legteljesebb módon figyelembe vevő 

előírással pótlandó. E szabály alkalmazandó a jelen ÁSZF-ben vagy a Szerződésben 

esetlegesen nem szabályozott tényállásokra is. 

12.6 A SkyCU kijelenti, hogy az ÁSZF nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely lényegesen 

eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól. 
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12.7 A Felek a jelen szerződéses jogviszonyból közvetlenül vagy közvetetten eredő 

valamennyi jogvita esetére a jogszabályokban meghatározott általános illetékességi 

szabályokat alkalmazzák. 

Verzió 2021.09. 08. 


