
 

Tanulói megbízás 

Kedves Tanulóm! Szeretem a korrekt kapcsolatokat, sőt, csak azokat szeretem. Még akkor is 
erre törekszem, ha ez nem az általános. Van egy magas szintű etikai, hozzáállás béli és tudás 
béli elvárásom magam felé, úgy gondolom, hogy csak a hosszú távon gondolkodásnak van 
gyümölcse. Ez a megbízás és tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy bár már úgyis mindent 
megbeszéltünk, azért legyen egy rövid összefoglalója az elhangzottaknak, ha valamire nem 
emlékszünk pontosan.  

A szerződés tárgya: ……… (megfelelővel kitöltendő) nyelvoktatás a Megrendelő részére a 
felek által egyeztetett tanórákon. A Vállalkozó tevékenységének KSH Szolgáltatási Jegyzék 
szerinti besorolási száma: 

Helyszín: online 

Heti óraszám: …….. (megfelelővel kitöltendő) 

Óradíj:      25 euro  /60 perc;  37,5 euro /90 perc (nem egyéni órák esetén módosítandó) 

1. A Tanuló megbízza az Oktatót a megbeszélt óraszámú órák megtartásával annak érdekében, 
hogy a Tanuló folyamatosan tudjon haladni. A Tanuló tisztában van azzal, hogy a folyamatos 
órák (heti rendszerességű) és az otthoni készülés nagyon fontosak az előrehaladásához, ezért 
órát nem mond le, csak átkéri az időpontját máskorra, ha változtatni szükséges rajta. 

2.   Az Oktató minden hó elején közösen kiszámolja  a Tanulóval a megállapodásuk szerint, 
hogy hány órájuk lesz az adott hónapban, a Tanuló ez alapján kapja meg hó elején a számlát az 
Oktatójától (egy 60 perces óra a megbeszéltek szerint 25 euro, ezt szorozzuk fel a havi 
óraszámmal) 

3.  A Tanuló elismeri, hogy a számára kiállított számlát egy korábbi egyeztetés előzte meg, és 
mivel a Tanuló igényt tart a szolgáltatásra, a számlán szereplő díj befizetésére kötelezett a 
határidő (minden hó 15-e) betartásával. Ha a szerződés megkötése után a Tanuló az oktatástól 
eláll, azon nem kíván részt venni, a már átutalt díj visszafizetését nem követelheti. 

4.   A számlákat 4, illetve 5 hetes hónapokra állítjuk ki 2023-ban az alábbi táblázat szerint: 

Január 4 hetes Február 4 hetes Március 5 hetes Április 4 hetes 

Május 5 hetes Június 4 hetes Július 4 hetes Augusztus 5 hetes 

Szeptember 4 hetes Október 4 hetes November 5 hetes December 4 hetes 

 

5.  Ha a Tanulónak van egy leegyeztetett időpontja, de mégsem tud megjelenni az órán, akkor 
ezt mindenképpen időben jeleznie kell, hogy az Oktatója egy másik diáknak tudja adni az 
időpontot. 

Óralemondási feltételek: 



 
● Minden Tanuló fix időponttal rendelkezik, melyet az Oktató biztosít számára. A 

hatékony együttműködés érdekében a folyamatos órák (heti rendszerességű) megtartása 
elengedhetetlen, ezért sem az Oktató, sem a Tanuló órát nem mond le, csak átkéri az 
időpontját máskorra, ha változtatni szükséges rajta. A 24 órán kívül lemondott óra 
pótlásra az adott hónapon belül van lehetőség, melynek tekintetében mindkét fél 
igyekszik rugalmas maradni. 

● A 24 órán belül lemondott óra késői óralemondásnak számít, megtartottnak minősül és 
teljes összegben kiszámlázásra kerül. Az Oktató egyedi, különös méltánylást érdemlő 
esetben – a Tanulónak kedvező módon – fél évente egyszer ettől eltekinthet. 

● A megkezdett óra megtartott órának számít. 
● Le nem mondás esetén az Oktató 20 percet vár a Tanulóra. 
● Amennyiben a Tanuló késik a lefoglalt időponthoz képest, úgy az adott tanóra 

befejezésének időpontja változatlan. 

6.  Ha a Tanuló hosszabb időre nyaralni megy, kérjük, hogy hó elején jelezze az Oktatója felé. 

A Tanulói szerződés megszűnik: 

●  ha a Tanuló azt nem hosszabbítja meg - ez esetben két héttel a tanulmányai befejezése 
előtt tájékoztassa az Oktatót. 

●    az Oktató általi felmondással az alábbi esetekben: 

- ha úgy látja, hogy közös munkájuk nem hoz eredményt 

- jogszabályváltozás vagy hatósági döntés miatt 

- körülményekben bekövetkezett, a Tanulói Szerződés megkötésekor előre nem 
látható lényeges változás miatt (betegség, haláleset) 

- előre nem látható és el nem hárítható külső ok (vis maior) esetén 

Közös megegyezésen alapuló szerződésmódosítás: 

●    A Tanulói Szerződés a Felek közös akaratával bármikor módosítható, tekintettel az 
időtartamra és a vonatkozó díjszabásra. 

Ha időközben bármilyen gond adódik Közted és az Oktatód között, ezt jelezhetitek mindketten 
az Oktató Megbízója felé, a cég képviselője: Homor Fatima, homor.fatima@mtnb.hu, 
info@mtnb.hu, https://magyarorszagtobbnyelvenbeszel.hu/ 

 

Az alábbi megbízás aláírás nélkül úgy érvényes, hogy az Oktató és a Tanuló az Oktató 
Megbízójával (F.O.L.D. Kft., Ügyvezető: Homor Fatima) közös online platformon (emailben 
vagy Messengeren) elküldi a dokumentumot és a Tanuló egyértelmű módon kijelenti, hogy az 
abban foglaltakkal egyetért és azokat elfogadja.  
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