
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről 
 

Lakcíme: 
 

Személyigazolvány száma: 
 

Anyja neve: 
 

 

mint megbízó − a továbbiakban Megbízó 

 

 

másrészről: 

 

Az Organet Angol Online Nyelvstúdió, képviseletében Mizsei Márk  (Adószám: 69500637-1-41) 

Székhelye:    8089 Vértesacsa, Vörösmarty u. 43. 

Bankszámla száma:   Mizsei Márk, 10918001-00000059-68040002 

Bank neve:    UniCredit Bank 

 

mint megbízott − a továbbiakban Megbízott között a mai napon az alábbi feltételekkel: 

 

Megbízó megbízza Megbízottat az alábbi feladatok elvégzésével: 

 

1. Megbízott Kezdő Program elnevezésű programjában biztosít részvételt Megbízónak a Megbízott 

által kialakított virtuális, online tanulószobai felületen az előre megállapodott időpontban, Megbízó 

igényeit figyelembe véve a programnak megfelelő ütemezésben. 

 

2. A program ajánlott időtartama mintegy 80x55 perc, Megbízó képességeitől, szorgalmától, 

igényeitől függően. A javasolt időtartamtól való eltérés kizárólag a szaktanár hozzájárulásával, 

ajánlásával történhet. 

 

3. Megbízott vállalja, hogy szolgáltatásait a program kezdetétől számított 36 hónapon belül teljesíti 

Megbízó felé. 

Megbízó vállalja, hogy a programot és annak követelményeit a program kezdetétől számított 36 

hónapon belül átveszi, teljesíti. 

 

4. Megbízott vállalja továbbá, hogy rendszeres számonkérést biztosít Megbízó részére, továbbá 

Megbízó előmeneteléről rendszeres online dokumentációt készít, melyhez Megbízó részére a 

weblapon keresztül mindenkori hozzáférést biztosít. 

 

5. Megbízó tudomásul veszi, hogy minőségbiztosítási okokból a program kiadott tematikájától és 

tananyagától eltérni nem lehet, bármilyen egyéni kérést Megbízott csak külön megbízási szerződés 

keretében tud teljesíteni. 

 

6. A fentiekben körülírt és az Általános Szerződési Feltételekben foglalt kötelezettségek teljesítéséért 

Megbízottat a szerződés aláírásakor az első tíz személyes szakmai támogatás díja, 35.000.- Ft, azaz 

harmincötezer forint összeg illeti meg (lásd 7. pont), illetve a tanulócsoportok esetén magszabott 



arányos díj, (lásd 7. pont), amely a Kezdő Programra való jelentkezéskor Megbízott 

bankszámlaszámára kerül kifizetésre. 

Ezen 35.000.- Ft szakmai támogatási díj tehát a program első tíz, Megbízott virtuális felületén 

szaktanárral való személyes találkozást foglalja magában. 

Minden további szakmai támogatás díját hat alkalmanként előre, Megbízott bankszámlaszámára 

kell teljesíteni. 

 

7. Fent nevezett, Megbízott által javasolt 80x55 perc szakmai támogatás díjai a következőképpen 

alakulnak egy fő esetén: 

•   1-10 szakmai támogatás díja: 3500.- Ft, azaz háromezerötszáz forint / 55 perc 

• 11-30 szakmai támogatás díja: 3700.- Ft, azaz háromezerhétszáz forint / 55 perc 

• 31-60 szakmai támogatás díja: 3900.- Ft, azaz háromezerkilencszáz forint / 55 perc 

• 61-80 szakmai támogatás díja: 4100.- Ft, azaz négyezeregyszáz forint / 55 perc 

 

     Tanulócsoport esetén: 

• 1-10. szakmai támogatás díja: 

2 fő esetén 2900.- Ft/fő, azaz kettőezerkilencszáz forint / 55 perc 

3 fő esetén 2500.- Ft/fő, kettőezerötszáz forint / 55 perc 

• 11-30. szakmai támogatás díja: 

2 fő esetén 3100.- Ft/fő, azaz háromezeregyszáz forint / 55 perc 

3 fő esetén 2800.- Ft, azaz kettőezernyolcszáz forint / 55 perc 

• 31-60. szakmai támogatás díja: 

két fő esetén 3300.- Ft, azaz háromezerháromszáz forint / 55 perc 

három fő esetén 3000.- Ft, azaz háromezer forint / 55 perc 

• 61-80. szakmai támogatás díja: 

két fő esetén 3500.- Ft, azaz háromezerkettőszáz forint / 55 perc 

három fő esetén 3200.- Ft, azaz háromezeregyszáz forint / 55 perc 

 

8. Megbízott a Kezdő Program tananyagát képező fogalmazási és egyéb javítást igénylő írásbeli 

feladatok javítását (400 szó) darabonként 800.- Ft, azaz nyolcszáz forint ellenében vállalja, melyet 

Megbízó havonta utólag, legkésőbb a következő hónap 10. napjáig Megbízott bankszámlaszámára 

megfizeti. 

 

9. Megbízó vállalja, hogy a Kezdő Program végén záróvizsgát tesz. E záróvizsga sikeres letétele esetén 

(65%) Megbízó 10.000.- Ft, azaz tízezer forint jutalomban részesül, melyet Megbízott a vizsga után 

két héten belül köteles Megbízó számlájára utalni. 

 

Megbízó kijelenti, hogy elolvasta és tudomásul vette az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat, 

mely jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi. Egyúttal hozzájárul, hogy Megbízott a jelentkezési 

lapon közölt adatait szervezési célból munkája során felhasználhassa. 

 

Jelen szerződésben nem rögzített kérdések ügyében felmerült vitáik rendezésére a felek a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit tekintik 

magukra nézve irányadónak. 

 

Felek a szerződést két példányban írják alá, melyek közül az egyik Megbízottat, a másik Megbízót illeti.  



 

Kelt:  

 

 

 

Megbízó: 

 

 

 

 

 

 

Megbízott: 

Mizsei Márk, Organet Angol Online Nyelvstúdió 

Adószám: 69500637-1-41 

 

 

 

 

 


