
MEGÁLLAPODÁS 
- modell szakmai oktatáson/képzésen való részvétel tárgyában - 

   amely létrejött egyrészről Ilkaházi Júlia (egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: 53485494, adószám: 
69647637-1-33) 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 1. 1. em. 3/A szám alatti egyéni vállalkozó, mint 
szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató)  

   másrészről …………………………(anyja neve: …………………………… születési hely, idő: 
………………………………………, ………………………………………………………………
szám alatti lakos, mint résztvevő (a továbbiakban: Résztvevő) között az alulírott napon és helyen a 
következő feltételek szerint: 

I. A szerződés tárgya 

1. Felek rögzítik, hogy Szolgáltató, mint a SilverChic Modellügynökség megnevezésű vállalkozás 
üzemeltetője és működtetője és képviselője és a lehetséges 40 (negyven) évet betöltött életkor feletti 
modellek között létrejövő jövőbeni együttműködés reményében a modell szakma iránt érdeklődő és a 
modell szakmát elsajátítani kívánó résztvevő számára elméleti és gyakorlati tanfolyam biztosítását vállalja a 
jelen megállapodásban rögzített módon és feltételekkel. 

2. Résztvevő jelen megállapodás alapján igénybe kívánja venni a Szolgáltató jelen megállapodás szerinti 
szolgáltatásait, amely szolgáltatások nyújtására Szolgáltató jelen megállapodás aláírásával kifejezetten 
kötelezettséget vállal. 

3. Szolgáltató kijelenti, hogy megfelel a jelen megállapodás keretében végzett tevékenységekre előírt 
követelményeknek és a modell szakmában jártas alvállalkozóin keresztül biztosítja a jelen megállapodás 
szerinti feladatok ellátását.   

4. Felek megállapodnak abban, hogy Szolgáltató a megállapodás keretében elsősorban az alábbi feladatokat 
köteles ellátni: 

- Tanfolyam keretében a modell szakmával, különösen a 40 (negyven) éves életkor feletti modell szakmával 
kapcsolatos elmélet és gyakorlati ismeretek nyújtása az alábbi témákban max. 12 (tizenkét) fős csoportok 
részére: 

a.) modell szakmai ismeretek 
b.) közösségi média (social media) és influenszer-marketing ismeretek 
c.) smink oktatás 
d.) stílustanácsadás 
e.) kifutói/kecses járás gyakorlás 

- fotózás, profi divatfotóssal 

- a fotózást követő három héten belül a Résztvevőről készített 10 (tíz) darab retusált fotó a Résztvevő 
részére történő átadása elektronikus úton 

5. A tanfolyamok aktuális helyszínét és időpontját a jelen megállapodás 1. sz. melléklete tartalmazza. 

6. Felek rögzítik, hogy a jelen pont szerinti tanfolyamokon Szolgáltató szendvicset vagy salátát, ásványvizet 
és üdítőt biztosít a Résztvevő részére. 

7. Felek megállapodnak abban, hogy Szolgáltatónak fenti feladatok elvégzése céljából folyamatosan 
készenlétben kell állnia, fentiekben részletezett feladatainak folyamatosan köteles eleget tenni. 
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II. 
Felek jogai és kötelezettségei 

1. Résztvevő köteles Szolgáltatóval a jelen megállapodás szerinti feladatai ellátása során együttműködni. 

2. Résztvevő jelen megállapodás alapján kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szolgáltató 
Résztvevőről a szerződés teljesítése céljából fényképfelvételeket készítsen, és ezen fényképfelvételeket 
Szolgáltató felhasználja, valamint, hogy Szolgáltató a tanfolyamokon megjelent résztvevőkről fénykép- és 
videófelvételeket készítsen, és azokat felhasználja a SilverChic online felületein a modellügynökség 
népszerűsítése céljából. Résztvevő jelen megállapodás alapján a Szolgáltató www. siverchicmodels.com 
honlapon közzétett adatvédelmi tájékoztatót kifejezetten elfogadja. 

3. Felek rögzítik, hogy a Résztvevőnek lehetősége van a Szolgáltató által szervezett tanfolyam tekintetében 
a www.silverchicmodels.com weboldalon elektronikus úton történő jelentkezés megtételére azzal, hogy a 
jelentkezéssel egyidejűleg köteles elektronikus úton kitöltve megküldenie adatlapját és a róla készült 
fényképfelvételeket a Szolgáltató részére.  Szolgáltató ezen adatlap és fényképfelvételek alapján mérlegeli a 
Résztvevő jelentkezési kérelmét. Résztvevő az elektronikus jelentkezés során a jelen megállapodás 
megkötése tekintetében kifejezett hozzájárulását adja. 

4. Résztvevő köteles a jelen megállapodás szerinti tanfolyamon történő részvétel során elvárható 
magatartást tanúsítani, az előadók/oktatók kurzusát zavaró magatartástól/tevékenységtől tartózkodni. A 
jelen szerződésben foglalt tevékenység végzése során Résztvevő köteles figyelemmel lenni a Szolgáltató 
üzleti és jó hírnevének védelmére. 

5. Szolgáltató a jelen megállapodás elvégzéséhez a szakszerűség követelményeinek megfelelően feladatait 
maga szervezi.  Feladatainak ellátása során igénybe vehet közreműködőket, illetve teljesítési segédeket 
azzal, hogy azok magatartásáért sajátjaként felel. 

6. Szolgáltató jelen megállapodás szerinti feladat teljesítése során köteles a feladat teljesítését akadályozó 
valamennyi tényről Résztvevőt haladéktalanul, de legkésőbb 2 (kettő) munkanapon belül értesíteni.  

7. Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy a jelen megállapodás szerinti feladat teljesítése során a szakmában 
szokásos elvárások, valamint jogszabályi követelményeknek megfelelően, a feladat ellátásához szükséges 
gondossággal jár el.  Felek megállapodnak abban, hogy Szolgáltató feladatait a Résztvevő érdekeinek 
megfelelően, azok figyelembevételével a jó szakemberektől elvárható gondossággal köteles ellátni.  

8. Felek megállapodnak abban, hogy a Résztvevő által jelen szerződésből fakadó kötelezettségének vétkes 
megszegésével Szolgáltatónak okozott károkért korlátlanul felel. Szolgáltató kizárja a felelősségét azokért a 
károkért, melyek Résztvevő kötelezettségszegő magatartásával összefüggésben Szolgáltatónál keletkeztek.  

9. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a tanfolyamon való részvétel a Szolgáltató közreműködése által 
történő modell ügynöki közvetítésre Résztvevőt nem jogosítja. 

III. 
Díjazás, fizetési feltételek 

1. Résztvevő elismeri és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által jelen szerződés szerint nyújtott 
szolgáltatás értékkel bír, és ezen szerződés értelmében Szolgáltató a jelen megállapodás szerinti feladatok 
teljesítése esetén díjazásra jogosult. 

2. Felek megállapodnak abban, hogy Résztvevő Szolgáltató részére az I/4. pont szerinti feladatok 
teljesítéséért, a 2. sz. mellékletben meghatározott részvételi díj megfizetésére köteles. Szolgáltató alanyi 
adómentesnek minősül. 

3. Felek rögzítik, hogy Szolgáltató a Résztvevő jelentkezésének elfogadásáról szóló értesítés Résztvevő 
részére való megküldésével egyidejűleg kiállítja számláját és a számlát elektronikus úton megküldi 
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Résztvevő részére. Résztvevő a számla szerinti teljesítési határidő és mód alapján köteles a részvételi díj 
megfizetésére. A díj megfizetésének feltétele a jelen megállapodás szerinti tanfolyamon való részvétel. 

4. Lemondási feltételek: A tanfolyam kezdete előtt legkésőbb 20 nappal történő lemondás esetén a 
befizetett összeg 50%-át jóváírjuk egy következő alkalom foglalásakor. 20 napon belüli lemondás estén a 
befizetett összeget nem áll módunkban visszafizetni. Ebben az esetben, kérjük telefonon vegye fel a 
kapcsolatot velünk. 

IV. 
A megállapodás időtartama, módosítása, megszüntetése 

1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodást I/4. pontja szerinti feladatok teljesítéséig kötik. 

2. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés felmondására, tekintettel annak határozott idejére 
nincs lehetőség. 

3. Azonnali hatályú felmondás jog illeti meg Szolgáltatót különösen a következőkben felsorolt a Résztvevő 
által tanúsított magatartások miatt, amely magatartások esetén a Résztvevő által Szolgáltató részére 
okozott kár megtérítésére Résztvevő köteles: 

-  gazdasági információk, statisztikai adatok, belső információk kiszolgáltatása illetéktelen 
személyek részére, 

-  a Szolgáltató hírnevének bármilyen módon történő csorbítása, sértése 
-  üzleti, etikai normák bármilyen módon való megsértése. 
-  Szolgáltató üzleti lehetőségeivel, okmányaival történő visszaélés esetén, 
-    Szolgáltató bármely tekintetben üzleti jó hírnevét tanúsító magatartás esetén 

4. Felek megállapodnak abban, hogy ezen szerződés csak a felek közös akaratával, írásban módosítható. 

5. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés felmondása vagy megszűnése után a Felek kötelesek 
teljesíteni a folyamatban lévő, nem rendezett szerződéses kötelezettségeiket.  

V. 
Vegyes rendelkezések 

1. Résztvevő köteles a jelen megállapodás alapján tudomására jutott, a Szolgáltató vonatkozásában a jelen 
megállapodás teljesítésével kapcsolatban minden üzleti titkot, bizalmas információt titokban tartani, és 
harmadik fél részére nem fedheti fel, vagy saját maga sem használhatja, kivéve a jelen szerződésben 
rögzített kötelezettségek teljesítése során. Résztvevő ezen kötelezettségének megsértéséből eredő kárért a 
Ptk. szerinti felelősséggel tartozik. Ezen kötelezettségének megszegésével Szolgáltatónak okozott kárért 
Résztvevőt kártérítési felelősség terheli. Résztvevő kötelezettséget vállal arra is, hogy jelen megállapodás 
teljesítése érdekében igénybe vett harmadik személyekre vonatkozóan ezen titoktartási kötelezettség 
betartatásáról gondoskodik.  

2. A jelen szerződés által nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Polgári 
Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény az irányadó. 

3. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy gyakorlatukat alávetik a jelen szerződésnek, valamint az 
információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv. és a 
az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (továbbiakban: „Általános adatvédelmi rendelet”) 
rendelkezéseinek. 

Alulírott felek ezen megállapodást és annak mellékleteit, mint akaratukkal mindenben megegyezőt - 
cégjegyzésre igazoltan jogosult képviselőik útján - elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag aláírják.  
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1. sz. melléklet 

Tanfolyam helyszíne és időpontja 

                   Időpont:  

                 ………….. 
                              
 

Helyszín:  

……………… 

2. sz. melléklet 

Tanfolyam díjazása 

  A Tanfolyam díja: 189.000 Ft 

Budapest, 2020. …………………..… 

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

Ilkaházi Júlia egyéni vállalkozó 
Szolgáltató Résztvevő
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