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Megbízási Szerződés  
 
 
 
mely, létrejött egyrészt Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola, Szakgimnázium és 
Alapfokú Művészeti Iskola számviteli, oktatásszervezési  tevékenységében közreműködő HOLISTIC 
CDS LTD.  (WR11 EVESHAM WORCHESTERSHIRE, MONKS WALK 9) mint megbízott,  
 
 

Másrészről (gondviselő) :     

Lakcíme:                                

            mint megbízó között, az alábbi helyen és időben, az alábbiakban részletezettek szerint: 
 
 

1.) A megbízó megbízza a megbízottat azzal, hogy a megbízó által képviselt  
Gyermek neve:   
Lakcíme:   
Lakcímkártya száma:   
Születés helye:   
Születés időpontja:   
anyja neve:   
Utolsó iskolája:   

 
leendő  6  .  osztályos tanuló számára a 2018/2019.  tanév folyamán megszervezze és  
biztosítsa a távoktatást és az osztályozó vizsgákat. 
A vizsgáztatás helye a Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános 8184. Balatonfűzfő, Nike 
krt. 2/3. 
Megbízó email címe:   Telefon:   

 

2.) A tanuló a Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola, Szakgimnázium és 
Alapfokú Művészeti Iskolával áll magántanulói jogviszonyban, kivéve, ha a szülő kérésére 
az iskola igazgatója más határozatot nem hoz. 

 

3.) A vizsgáztatási folyamat megszervezéséért megbízott, teljesítéséért a Báró Wesselényi 
Miklós Alapítványi Általános Iskola, Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola  
igazgatója felelős, aki a teljesítéshez más személy közreműködését is igénybe veheti, mivel 
ez a megbízás jellegével együtt jár.  Az igénybevett személyért úgy felel, mintha a rábízott 
ügyet maga látta volna el. 

 

4.) A megbízott a megbízás teljesítéséhez más személy közreműködését is igénybe veheti, mivel 
ez a megbízás jellegével együtt jár. Megbízott az igénybevett személyért úgy felel, mintha a 
rábízott ügyet maga látta volna el. 

 

5.) Megbízó elfogadja a Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola, Szakgimnázium 
és Alapítványi Általános Iskola pedagógiai célkitűzéseit, Házirendjét, az iskola nyilvános 
alapdokumentumait az iskola honlapján figyelemmel kíséri.  

 

6.) Jelen szerződés teljesítésének folyamatáról megbízott tájékoztatja a megbízót.  
 

 
 
 
 
 



         

CSOMAGOK 

KIS CSOMAG  
 

7.1) A regisztráció díja: egyszeri bruttó 50 000,- azaz Ötvenezer forint, mely magában foglalja 
a gyermek beiratkozásával, magántanulói státuszával, az EMMI-vel és a Magyar 
Államkincstárral illetve más hivatalokkal, állami szervezetekkel folytatandó adminisztrációs 
feladatok finanszírozását, és a folyamatos, a gyermekkel kapcsolatos adminisztrációs díjakat. 
A tanulói jogviszonyra irányuló szerződést a szülővel a Báró Wesselényi Miklós Alapítványi 
Általános Iskola csak akkor köti meg, amikor a fenti összeg befizetésre került. 

7.2.) A tanulói helyfoglalásának és 2019. augusztus 31-ig történő fenntartásának éves egyszeri 
díja: bruttó 300 000,- Ft azaz Háromszázezer forint. A tanulói jogviszonyra irányuló 
szerződést a szülővel a Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola, Szakgimnázium 
és Alapfokú Művészeti Iskola csak akkor köti meg, amikor a fenti összeg befizetésre került. 
Megbízott a tanulói jogviszony tartama alatt tantárgyanként és tanévente két vizsgát szervez 
meg, félévkor és év végén, továbbá  közismereti tantárgyanként félévente egy-egy 
konzultációt.              

(…) ezt választom. (Kérünk egy X-et a zárójelek közé, ha ez kerül kiválasztásra.) 
 

7.3.) A tanulói helyfoglalásának és 2019 . augusztus 31-ig történő fenntartásának havonkénti 
díja: bruttó 30 000,- Ft azaz Harmincezer forint/12 hónap. A tanulói jogviszonyra irányuló 
szerződést a szülővel a Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola, Szakgimnázium 
és Alapfokú Művészeti Iskola csak akkor köti meg, amikor a fenti összeg első havi díja 
befizetésre került. Megbízott a tanulói jogviszony tartama alatt tantárgyanként és tanévente két 
vizsgát szervez meg, félévkor és év végén, továbbá  közismereti tantárgyanként félévente egy-
egy konzultációt.  

 

(…) ezt választom. (Kérünk egy X-et a zárójelek közé, ha ez kerül kiválasztásra.) 
 
      8.) megbízónak felróható okból megismételt, vagy új időpontra halasztott vizsga díjköteles.  
 
 

9.)  A tanuló további térítés nélkül részt vehet a magániskola nyilvános rendezvényein. 
 

10.)  Megbízott a 2.) pontban megadott címre eljuttatja a felkészüléshez és vizsgázáshoz szükséges 
tankönyvek, témák jegyzékét, és válaszait megbízó felkészülés közbeni kérdéseire. 
Egyebekben megbízó maga gondoskodik a megjelölt tananyag elsajátításáról, a vizsgára 
történő felkészülésről. A Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola biztosítja az 
vizsgáztatáshoz szükséges bútorzatot, oktatási eszközöket, az ANTSZ által szükségesnek 
nyilvánított orvosi ellátást. Az oktatási folyamathoz szükséges minden egyéb (különösen: az 
írószerek, füzetek, előírt tornafelszerelés, a választott külön tárgyak oktatása, ezek tankönyvei, 
a személyi szükségleti cikkek, étkeztetés, az iskolai kirándulás) költsége a megbízót terheli. 

 

11.)  Ha megbízó a felkészüléséhez felkészítést kér, akkor azt megbízott külön megállapodás és 
térítés ellenében vállalja el. 

 

12.) Ha a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan anyagi kár keletkezik, ami a megbízónak 
ill. az általa képviselt tanulónak felróható, és nem biztosítási káresemény, megbízó köteles a 
kár számla ellenében történő, azonnali megtérítésére. 

 

13.) Megbízott a díját akkor is követelheti, ha eljárása nem vezetett eredményre. Megbízó a díjat 
csak akkor csökkentheti, ha bizonyítja, hogy az eredmény részben, vagy egészben olyan 
okból maradt el, amelyért a megbízott a felelős.  

 

14.) Megbízó a szerződést bármikor felmondhatja, köteles azonban helytállni a megbízott által 
már elvállalt kötelezettségekért. Ha a megbízás felmondása alapos ok nélkül történt, a 
megbízó köteles a megbízottnak az okozott kárt is megtéríteni. A felmondás időben 
korlátozása, kizárása semmis. Figyelemmel arra, hogy a teljesítés nem választható el a 
megbízott más, a többi megbízó és az alvállalkozók felé vállalt kötelezettségeitől, megbízott 
jogosult a teljes megbízási díjra, a megbízó jelen szerződés aláírásával elismeri és nyugtázza, 
hogy felmondás esetén a megbízási díj visszatérítéséről ezennel véglegesen lemond. 



         

15.)  A felek kizárják annak lehetőségét, hogy az iskolai oktatással összefüggésben, vagy a 
megbízott alvállalkozóival kapcsolatban jelen szerződésen kívül bármilyen munka- vagy 
egyéb jogviszony (pl. megbízás) létesüljön, kivéve, ha jelen szerződés aláírói erről hitelt 
érdemlően megállapodnak.  

 

16.) Jelen szerződés mindkét fél által történő aláírásának napján lép hatályba, teljesítése a 2018-
2019. tanévben történik meg, ami 2018. szeptember 1. napjától 2019. augusztus 31. napjáig 
terjed. 

 

17.) Jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos esetleges vitát felek elsősorban egymás között    
kísérlik meg rendezni, ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat a Veszprémi 
Járásbíróság ítéletének.  

 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK XL. fejezetében foglalt szabályok    
irányadóak. Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és megértés 
után írják alá. 
 
Kelt: 
                         
............................................................                                    …………………………………………… 
 
 
                 Megbízó (szülő)                                P.H.                   Megbízott (Holistic CDS LTD.) 
 
 
Ellenjegyzem: 
Kelt: 
 
                                                                  Bárdi-Farkas Beáta 
                                                                  igazgató helyettes 


