
OKTATÁSI SZERZŐDÉS 

amely Cseh Gyöngyi Mária 

Lakcím: 2143 Kistarcsa, Batthyány utca 7/F. 1.lh. 1/7.a 

Adóazonosító jel: 8400735722

Vállalkozási forma: egyéni vállalkozó 

Egyéni vállalkozói szám: 51171353

Bankszámlaszám: 10702301-62305596-51100005

mint Oktatás nyújtó (a továbbiakban, mint Oktató)

és 

Név:________________________________________

Lakcím:______________________________________

Anyja neve:___________________________________

Szem.ig.sz.:___________________________________

Szül.dátum:___________________________________

Telefon:______________________________________

Email:________________________________________

mint Oktatást igénybevevő (a továbbiakban, mint Hallgató) között létrejött az alábbi feltételekkel.

A Hallgató törvényes képviselője, mint jelen szerződés aláírója:

Név:________________________________________

Lakcím:______________________________________

Anyja neve:___________________________________

Szem.ig.sz.:___________________________________

Szül.dátum:___________________________________

Telefon:______________________________________

Email:________________________________________



I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

Az Oktató által nyújtott Cambridge nyelvoktatási képzés. 

 

II. OKTATÁSI SZOLGÁLTATÁS

1.) Az Oktató az oktatási díj ellenében biztosítja a Hallgató számára az elméleti képzés személyi és 

technikai körülményeit. 

2.) Az oktatás időtartama: _____________________________________________________________

3.) Az oktatás díja összesen:_____________azaz ___________________________________________

4.) Az oktatás díja havonta: _____________azaz___________________________________________

5.) Az oktatási alkalmak száma:______________

6.) Az oktatás alkalmanként 45 perces foglalkozások keretében zajlik. 

7.) Az oktatás órarendje jelen szerződés mellékletét képezi. 

8.) Az oktatás helyszíne: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 52. 

9.) Az Oktató fenntartja a jogot az oktatás helyszínének megváltoztatására.

10.) Az Oktató az oktatási szolgáltatásokat abban az esetben tudja a Hallgató számára biztosítani, ha 

a Hallgató minden fizetési kötelezettségének eleget tett. 

III. A HALLGATÓ KÖTELEZETTSÉGEI 

1.) A Hallgató törvényes képviselője jelen szerződés aláírásának napján banki átutalással befizeti jelen 

szerződés II. fejezete 3.) pontjában meghatározott oktatási díjat.

2.) A Hallgató törvényes képviselője részletfizetés esetén minden hónap 7.-ig napjáig banki 

átutalással befizeti jelen szerződés II. fejezete 4.) pontjában meghatározott havi oktatási díjat.

3.) A Hallgató törvényes képviselője jelen szerződés megkötésével hozzájárul, hogy jelen 

szerződésben szereplő Hallgató és Hallgató törvényes képviselője személyes adatait az Oktató az 

oktatási szolgáltatása tekintetében felhasználja és kezelje. 

4.) A Hallgató törvényes képviselője köteles megvásárolni a __________________________________

______________________________ című könyvcsomagot, vagy megrendelni az Oktatótól. 

5.) A Hallgató köteles pontosan megjelenni a foglalkozásokon jelen szerződés mellékletét képző 

órarend alapján. 

6.) A Hallgató köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel az oktatás rendjét nem zavarja, valamint 

nem sérti az Oktató jó hírnévhez való jogát, és betartja jelen szerződés mellékletét képező 

házirendet. 



7.) A Hallgató tudomásul veszi, hogy a foglalkozások elmulasztása és/vagy a házirend megsértése 

jelen szerződés Oktató általi felmondását eredményezheti. 

8.) Ha a Hallgató valamely oknál fogva nem tud megjelenni az esedékes foglalkozáson, akkor a 

Hallgató törvényes képviselője köteles tájékoztatni az Oktatót E-mailben az esedékes foglalkozás 

időpontjától számított 2 nappal előbb. A késedelmes tájékoztatás a foglalkozás elmulasztásának 

minősül. 

9.) Ha a Hallgató vis maior esetén marad távol, akkor a Hallgató törvényes képviselője köteles a 

lehetőségeihez mérten a leghamarabb tájékoztatni az Oktatót E-mailben. Az egészségügyi okból 

történő távolmaradás orvosi igazolás bemutatásával minősül igazoltnak. 

IV. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

1.) A szerződés megszűnik, ha az Oktató vagy a Hallgató törvényes képviselője egyoldalúan felmondja 

vagy a felek közös megegyezéssel megszűntetik. 

2.) A szerződés megszűnése esetén az Oktató mentesül a szerződésből eredő minden kötelezettsége 

alól. 

3.) A szerződés megszűnése esetén az Oktató a befizetett oktatási díj azon részét fizeti csak vissza, 

mely rész azokra az alkalmakra vonatkozik, amelyeken a Hallgató már nem fog megjelenni. 

V. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1.) A szerződést kizárólag írásban és a felek közös megegyezésével lehet módosítani. 

2.) Felek a szerződésből eredő vitáikat elsődlegesen peren kívül, békés úton kívánják rendezni. 

3.) Amennyiben a felek a szerződésből eredő igényeiket peres úton kívánják érvényesíteni, abban az 

esetben kikötik, mint eljáró bírói fórumnak, a Fővárosi Törvényszék illetékességét. 

4.) A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény idevágó rendelkezései az irányadóak. 

______________, __________________________

                         

________________________________                                         ________________________________

              Cseh Gyöngyi Mária                                                                      Hallgató törvényes képviselője 

                        Oktató                                                                



BELEEGYEZÉSI NYILATKOZAT

Alulírott 

Név:_________________________________________ 

Lakcím:______________________________________

Anyja neve:___________________________________

Szem.ig.sz.:___________________________________

hozzájárulok, hogy amennyiben az oktatás során kép-, és hangfelvétel készül az oktatásban részt 

vevő gyermekemről, azt a felvételt az Oktató az oktatási tevékenysége népszerűsítésére 

felhasználhatja. 

______________, __________________________

                         

                                                                                                          ________________________________


