JÁRMŰVEZETŐ KÉPZÉSRE IRÁNYULÓ MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
1./ A SZERZŐDŐ FELEK ÉS AZ AZONOSÍTÓ ADATAIK:
cégnév:
székhelye:
bankszámla száma:
adószáma:
cégjegyzékszáma:
aláírásra jog. képv.:
kapcs. tartási adatok:
a továbbiakban:

GL-Sprint Kft. – Autós iskola
3000. Hatvan, Balassi B. út 1.
11956792-2-10,
Széchenyi Ernő ügyvezető,
06/70/330-55-33, info@gl-sprint.hu
megbízott, szolgáltató, iskola,

név/születési név:
születési hely és idő:
anyja születési neve:
állandó lakóhelye:
tartózkodási hely:
személyi ig. száma:
kapcs. tartási adatok:
a továbbiakban:

………………………………………………….........
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
tel.: ……………………….., e-mail: ………………..
megbízó, tanuló

2./ A SZERZŐDÉS TÁRGYA:
E szerződés alapján a megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az iskola tanulójaként felvett megbízót a hasonló tevékenységet végző
szakcégtől általában elvárható szakmai körültekintés és gondosság mellett díjazás ellenében felkészíti a megbízó által kiválasztott
járműkategória esetében a jogosítvány megszerzéséhez szükséges elméleti és/vagy gyakorlati ismeretekre*, valamint a vizsga-ügyintézést
teljesíti, a tanuló pedig a megállapodás aláírásával vállalja, hogy a képzés díját annak esedékességekor a megbízott részére hiánytalanul
megfizeti, az iskola oktatójával a kitűzött cél elérése érdekében együttműködik, az adott járműkategóriára irányadó, e szerződés mellékletét
képező „Vállalkozási feltételek”-et, valamint az iskola egyéb szabályzatait megismeri, az azokban foglaltakat megtartja és magára nézve
kötelezőnek ismeri el. A szerződés tárgyát képező járműkategória: AM, A1, A, B, BE, C, CE, D1, D, Egyéb: ....……..…………………*
(*A megfelelő szövegrész aláhúzandó, illetve kiegészítendő!)
3./ A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, MEGSZŰNÉSE ÉS A MEGSZÜNTETÉSÉNEK SZABÁLYAI:
3.1. A megbízási jogviszony e szerződés aláírásának napján lép hatályba és a 2. pontban megjelölt járműkategória vezetésére feljogosító
jogosítvány megszerzéséig (az ennek alapját és feltételét jelentő eredményes vizsga letételének napjáig), mint bontó feltétel bekövetkeztéig
terjedő-, legkésőbb azonban a sikeres elméleti vizsgáról kiadott képzési igazolás keltétől számított 1 (egy) év határozott időtartamra szól. A
fentiekben megjelölt feltétel bekövetkeztével, illetőleg a határozott időtartam záró napjának elérésével a szerződés (a felek meghosszabbításra
irányuló írásba foglalt megegyezésének hiányában) minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.
3.2. A felek a megbízási jogviszonyt a 3.1. pontban megjelölt időtartam alatt a másik félhez intézett jognyilatkozatukkal, 15 nap felmondási
időköz megtartása mellett megszüntethetik (un.: rendes felmondás). Amennyiben a tanuló felmondására (az indokolásban kifejtett módon)
másik képzési intézménybe történő áthelyezési igénye miatt kerül sor, úgy az iskola köteles lesz részére az áthelyezéshez szükséges írásbeli
igazolást (megfelelő tartalommal és alakszerűségekkel) a jogviszony záró napjától számított további 5 (öt) munkanapon belül kiadni.
3.3. Azonnali hatályú felmondásra ad okot ha valamelyik szerződő fél e megállapodásba foglalt lényeges kötelezettségét tevéssel-, illetőleg
mulasztással, szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi. A tanuló esetében ilyen oknak minősül különösen, ha
a gyakorlati oktatáson járművezetésre alkalmatlan (ittas, bódult stb.) állapotban jelenik meg, az oktató szakmai utasításait nem teljesíti, vagy
azoknak ellenszegül, az iskola vagyontárgyaiban (így pl. a gyakorlati oktatáshoz használt járműben) szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal
kárt okoz, illetve a képzés díját annak esedékességekor nem teljesíti. Megbízottal szemben azonnali hatályú felmondásra adhat okot különösen,
ha az eredményes elméleti vizsgát követően a gyakorlati képzést legalább további három hónapon belül nem kezdi meg, azzal indokolatlanul
késlekedik, vagy az egy éven belüli vizsga-tételt a kizárólag neki felróható magatartással, illetve mulasztással hátráltatja, meghiúsítja.
3.4. A szerződés megszüntetésére irányuló 3.2. és 3.3. pont szerinti egyoldalú, címzett jognyilatkozat előterjesztésére mindkét fél részéről csak
írásba foglalt, indokolt, a megbízott oldalán cégszerűen-, a megbízó esetében pedig tanúk előtt aláírt közléssel történhet meg érvényesen.
Felmondás esetén a megbízott a jogviszony záró napjáig köteles a megbízó érdekében eljárni és a tevékenysége során keletkezett adatokat,
iratokat, információkat a megbízó által kijelölt személy/szervezet részére átadni tartozik úgy, hogy a kettőjük közötti jogviszony megszűnése
miatt az 2. pontban kijelölt cél elérése a megbízotti magatartására visszavezethetően ne csorbuljon, illetve az késedelmet ne szenvedjen.
3.5. A felek a jogviszony záró napjától számított további 5 (öt) munkanapon belül kötelesek lesznek egymással teljeskörűen elszámolni. A
tanuló e szerződés megkötésekor tisztában van azzal a körülménnyel, hogy az iskola a szakmai tevékenységért un.: gondossági kötelmet vállal,
a vizsga sikere tekintetében azonban un. eredmény-felelősség nem terheli, minthogy annak eredményessége a tanuló adottságaitól,
szorgalmától, magatartásától és az oktatással kapcsolatos szakmai tevékenységen kívül eső egyéb körülményektől is függhet. A fentiekre
figyelemmel a felek megállapodnak abban: ha a sikeres elméleti vizsgáról kiadott igazolástól számított egy év időtartam a tanuló felróható
magatartása (szándékos, vagy gondatlan cselekvősége, mulasztása) miatt sikeres gyakorlati vizsga megszerzése nélkül telik el, úgy a jogviszony
megszűnése mellett a megbízottat a 4. pont szerinti megbízási díj egészében megilleti. Ha a határozott időtartamon belül az eredményes
gyakorlati vizsga letétele a megbízott felróható közrehatása, vagy mulasztása miatt maradna el, úgy az oktatási munkával le nem fedett arányos
díjazás a jogviszony elszámolásának záró napján a megbízónak visszajár.
4./ A MEGBÍZOTT DÍJAZÁSA, MÉRTÉKE, ESEDÉKESSÉGE:
4.1. A felek megállapodása szerint a 2. pontban megjelölt szakmai munkafeladat ellátásáért a megbízó köteles a megbízott részére a megbízott
által szabályszerűen kiállított számla/számlák alapján, az abban írt fizetési mód megtartása mellett és esedékességgel, a 4.2. pontban megjelölt
ütemezés szerint, az alábbiakban részletezett (a jármű kategóriára irányadó „Vállalkozási feltételek”-ben tovább részletezett) költségtételek
figyelembe vétele mellett összesen ………………..,-Ft/bruttó (azaz …………………………………… forint/bruttó) összegű megbízási díjat
megfizetni, amely díjtétel magában foglalja a megbízott munkadíját, valamint a megbízás teljesítésével kapcsolatban felmerült valamennyi
szükséges és hasznos költséget is.
a./
b./
c./
d./

elméleti képzés (tantermi):
gyakorlati képzés díja:
vizsgahely biztosítás díja:
adminisztrációs díj:

……………...,-Ft/tanfolyam,
……………...,-Ft/óra,
……………...,-Ft/alkalom,
……………...,-Ft/alkalom,

e-learning képzés: ……………...,-Ft/tanf.
alapképzés kötelező óraszáma: ………….
Bü. terem bérleti díj hozzájárulás: ............
Áthelyezési igazolás díja: ………………..

Bü. oktatás: ............………,-Ft
Pót-órák díja: …………..,-Ft/ó
Rutinpálya bérlet: …………....
Egyéb: ……………………….

-2A fenti díjtételeken túl a megbízóra hárulnak a képzéssel kapcsolatos egyedi igények alapján felmerülő-, az iskola által előzetesen elfogadott
olyan többletköltségek, amelyben a felek külön megállapodtak (pl.: az esetleges pótvizsgával kapcsolatos többlet-költségek, a tanuló által
megadott képzés-kezdési helyen való megjelenéssel (lakóhelyre történő kiállással) összefüggő többlet-kiadások stb.) ...………………………*
A képzés teljes költségére vonatkozó egyösszegű díjtétel magában foglalja a jogosítvány megszerzéséhez szükséges, az illetékes hatóságok
felé teljesítendő díjakat (pl.: vizsgadíj) is, amelyet a megbízott teljesít a hatóságok felé, így a díjazás közvetített szolgáltatást is tartalmaz.
4.2. A megbízó a 4.1. pontban meghatározott teljes képzési díjat az alábbi módon és ütemezés szerint tartozik megfizetni a megbízott részére:
a./ a teljesítés módja:

készpénz

bankszámlák közötti átutalás

bankkártyás fizetés

(* aláhúzandó)

b./ a teljesítés ütemezése:

egyösszegű

(=teljesítés szerződéskötéskor),

részletfizetés

(*aláhúzandó)

c./ részletfizetés esetén:

részletek száma:

első részlet összege/további részletek:

esedékesség/ütemezés:(*kitöltendő)

………………..
…………………../.……………….....
………………………………………..
Bankszámlák közötti átutalás esetén a megbízó részéről kizárólag az minősül szerződés-szerű teljesítésnek, ha az arra nyitvaálló határidőn
belül az esedékes díj a megbízott számláján hiánytalanul megjelenik, ott jóváírásra kerül! Két egymást követő törlesztőrészlet megfizetésének
elmulasztása (határidőn túli teljesítése) esetén a megbízó a részletfizetési kedvezményét elveszíti és a még fennálló teljes tartozása
egyösszegben lejárttá, esedékessé válik! A felek vállalják, hogy a jogviszony záró napjától (lásd.: 3.1.) számított legkésőbb további 5 (öt)
munkanapon belül egymással teljeskörűen elszámolnak, a tanuló a még fennálló tartozását önként és maradéktalanul kiegyenlíti.
5./ A SZERZŐDÉS TARTALMA: JOGOK, KÖTELEZETTSÉGEK, A MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉNEK MÓDJA
5.1. A megbízott a szerződésbe foglalt feladatait szakszerűen, gondosan, a hasonló tevékenységet végző szakközreműködőtől általában
elvárható szakmai körültekintéssel, a magyar és uniós jogszabályi- és egyéb hatósági előírások, szabványok, szokványok, bizonylatolási- és
adminisztrációs rend megtartásával, továbbá a szükséges személyi- és tárgyi feltételek biztosításával, a megbízó érdekeinek szem előtt
tartásával és a méltányolható egyedi igényeinek lehetőség szerinti figyelembe vétele mellett köteles ellátni. Amennyiben a megbízó
célszerűtlen, vagy szakszerűtlen elvárást támaszt, a megbízott köteles őt erre figyelmeztetni, ha pedig a megbízó ahhoz felhívás ellenére is
ragaszkodik, úgy az ebből eredő károk kizárólag a megbízóra hárulnak. Az élet- és vagyonbiztonságot sértő-, vagy veszélyeztető megbízói
elvárások, igények teljesítésétől a megbízott köteles kifejezetten elzárkózni.
5.2. A megbízó a 2. pontban írtakon túl vállalja, hogy az esedékes képzésen az adott járműkategóriára irányadó mértékben az oktatóval
egyeztetett helyen és időpontban arra alkalmas állapotban pontosan megjelenik, az esetleges akadályoztatottságáról előzetesen jelzéssel él, az
oktató szakmai utasításait megtartja, vele együttműködik, a képzésben a tőle telhető legnagyobb odafigyeléssel részt vesz, az adataiban
bekövetkezett változásokat legkésőbb 3 (három) naptári napon belül bejelenti, a képzés díját annak esedékességekor hiánytalanul megfizeti, az
általa okozott károk igazolt összegét a megbízottnak teljeskörűen (a tényleges kárra, elmaradt haszonra és nemvagyoni kárra is kiterjedően,
lásd. még: 6.1. pont) megtéríti. Amennyiben a tanuló az oktatásra kijelölt helyen és időpontban nem jelenik meg és távolmaradását előzetesen
(minimum 24 órával korábban) nem jelzi és nem menti ki, úgy a megbízott jogosult az adott a foglalkozásra eső díját érvényesíteni.
6./ ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK, EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK: KÁRTÉRÍTÉS, TITOKTARTÁS, JOGVITÁK
6.1. A megbízott a neki felróható (szándékos, vagy gondatlan magatartással, tevéssel-mulasztással előidézett) károkért a polgári jog általános
szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik, azokért köteles közvetlenül a károsultak és a megbízó felé helytállni.
6.2. A felek kölcsönös kötelezettséget vállalnak arra, hogy a megbízási jogviszony fennállása alatt a másik félről tudomásukra jutott/hozott
személyi- és egyéb adatokat, valamint a megbízás részleteivel kapcsolatos információkat üzleti titokként kezelik és azokat büntetőjogi-,
valamint kártérítési felelőség terhe mellett a megállapodás megszűnése után is a véglegességi igényével megőrzik.
6.3. A felek megállapodása szerint e szerződés kizárólag a létrejöttével azonos alakszerűségek mellett írásba foglalt közös megegyezéssel
módosítható érvényesen, a szóbeli közlés, vagy ráutaló magatartás szerződést-módosító hatására egyik fél sem hivatkozhat eredményesen.
6.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyv szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) megbízási
szerződésekre vonatkozó 6. könyv XXXIX. fejezetének rendelkezései az irányadóak.
6.5. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy e jogviszony alapján közöttük támadt nézetkülönbségeket elsősorban az oktató, másodsorban
az iskolavezető, majd harmadsorban a Közlekedési Alkalmassági Vizsgaközpont bevonásával (ebben a sorrendben, mint „szolgálati út”
megtartásával) megkísérlik békés úton rendezni, az egyeztetéssel nem rendezhető esetleges jogviták elbírálására pedig az értékhatártól függően
hatáskörrel rendelkező Hatvani Járásbíróság, illetőleg az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. (alávetéses illetékesség)
A felek ezen okiratba foglalt, kölcsönös- és egybehangzó jognyilatkozatukat, mint a szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt, a mai
napon a megbízott cégszerűen-, a megbízó magánszemély pedig tanúk jelenlétében és helybenhagyólag aláírták.
Kelt.: Hatvanban, 20…….* évi ………………………..* hó ……..* napján.

..................................................................................
a GL-Sprint Kft. - megbízott képv.:
Széchenyi Ernő - ügyvezető
1./ Tanú I. aláírás:
Olvashatóan kiírt név:
2./ Tanú II. aláírás:
Olvashatóan kiírt név:

.....................................................................................
A bevezető részben megnevezett tanuló, mint megbízó

Előttünk, mint ügyleti tanúk előtt:
…………………………………….
Lakcím:
…………………………………….
Személyi ig. szám:
…………………………………….
Lakcím:
…………………………………….
Személyi ig. szám:

…………………………………………
..………………………………………..
.………………………………………...
………….……………………………...

