
SilverChic Modellügynökség 

Általános Szerződési Feltételek 
"közvetítői tevékenység ellátására" 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. A jelen Általános Szerződési Feltétel (a továbbiakban: ÁSZF/megállapodás/szerződés) tartalmazza a 
SilverChic modell Közvetítő megnevezésű vállalkozás üzemeltetője, működtetője és képviselője Ilkaházi Júlia 
(egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: 53485494, adószáma: 69647637-1-41) 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet 
fasor 1. 1. 3/a szám alatti egyéni vállalkozó, mint Közvetítő és a közvetítői tevékenységet igénybe venni 
kívánó Modell, -Modell és Közvetítő a továbbiakban együttesen Felek- között létrejött megállapodás általános 
szerződési feltételeit.  A feleket megillető jogok és kötelezettségek jelen ÁSZF és a Felek között létrejött külön 
megállapodás (közvetítői tevékenységre vonatkozó megállapodás) együttes tartalma alapján értelmezendő. A Felek a 
külön megállapodás aláírásával az Általános Szerződési Feltételben foglaltakat magukra nézve kötelezőnek 
tekintik. Az ÁSZF-ben foglalt valamennyi rendelkezés lényeges kérdésnek minősül és a Felek között fennálló 
jogviszonyra ezen feltételek alkalmazása kötelező. 

2. A hatályos ÁSZF a SilverChic képviselője, Ilkaházi Júlia felé intézett kéréssel, illetve a www. 
silverchicmodells.com weboldalon megtekinthető. Az ÁSZF változásáról, a Modell részére - legalább 30 nappal a 
hatálybalépést megelőzően - a változásokat tartalmazó részeket a www. silverchicmodells.com weboldalon 
megismerhetővé teszi és egyidejűleg a Modell részére elektronikus levél útján értesítést küld a változások 
bekövetkeztének tényéről, amely változások részletes tartalma a www. silverchicmodells.com weboldalon 
megtekinthető. Modell ezen értesítési módokat kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi. Amennyiben Modell a 
hatálybalépés napjáig a változások ellen írásban nem tiltakozik, az részéről elfogadottnak tekintendő. A Modell 
nem érvényesíthet kártérítést a Közvetítővel szemben, abból adódóan, hogy a SilverChic közvetítői 
tevékenységre vonatkozó ÁSZF módosításáról – saját mulasztása miatt – nem, vagy késve szerzett tudomást, az 
ÁSZF hatályos rendelkezéseit nem tanulmányozta át a www. silverchicmodells.com weboldalon.  

I. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA 

I.1. Jelen megállapodás célja, hogy a SilverChic Modellügynökség (Közvetítő) szakmai irányításával a Modell 
karrierjét felépítse, valamint hazai és nemzetközi tapasztalatokat és ismertséget szerezzen a Modell számára. 
Felek rögzítik, hogy Közvetítő, mint a SilverChic Modellügynökség megnevezésű vállalkozás üzemeltetője, 
működtetője és képviselője a 40 (negyven) évet betöltött életkor feletti modellek és a SilverChic 
Modellügynökség (Közvetítő) között létrejövő jövőbeni együttműködés tekintetében vállalja szakmai 
irányításával a Modell karrierjének felépítését, valamint hazai és nemzetközi tapasztalatok és ismertségek 
szerzését a Modell számára. Közvetítő a Modellt kiajánlja kül- és belföldi ügyfelei részére, modell, fotómodell, 
manöken, statiszta, reklám, színész, előadóművész, házigazda, konferanszié, műsorvezetés szolgáltatásra vonatkozóan 
megbízásokat szervez, melynek során Közvetítő a lehető legjobb feltételek elérésére törekszik 

I.2. Közvetítő a fentiek szerint ügynöki tevékenységet folytat a Modell részére. Modell az ügynöki tevékenység 
folytatására és az egyes munkákra / kiküldetésekre vonatkozó szerződések megkötésére megbízza/
meghatalmazza Közvetítőt. 

II. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
  

II.1. Közvetítő kötelezettségei: 

Közvetítő az egyes munkák vonatkozásában a Modell képviseletében, a Modellel történő egyeztetés és közös 
megegyezés szerint a jelen ÁSZF és egyedi megállapodás alapján adott felhatalmazás alapján a megbízókkal 
maga köt szerződést. Modell a jelen megállapodás aláírásával felhatalmazza az Közvetítőt előzetes egyeztetési 
feltétellel az egyes megállapodások megkötésére. Modell és törvényes képviselői jogosultak a Modellt érintő 
szerződések tartalmát teljes mértékben megismerni. Közvetítő vállalja, hogy a szerződések bonyolításával 
kapcsolatos feladatokat ellátja. 
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a) Közvetítő az egyedi megállapodás és az ÁSZF hatálya alatt szakmai segítséget és iránymutatást ad a 
Modell számára munkájának eredményes előmozdítása érdekében. Közvetítő igény szerint 
folyamatosan tájékoztatja a Modellt szakmai előmeneteléről. 

b) Közvetítő mindent megtesz annak érdekében, hogy a Modell karrierje szempontjából általa 
megfelelőnek ítélt válogatásokon történő részvételt biztosítsa, továbbá ennek eredményessége esetén a 
lehető legjobb feltételek mellett Modell alkalmazására vonatkozóan szerződést kössön. Amennyiben a 
modellt kiválasztják egy adott munkára, az Közvetítő a megbízóval történő szerződéskötést 
megelőzően egyeztet a Modellel annak pontos időpontjáról és feltételeiről. 

c) Közvetítő jogosult rendelkezni a Modell által részére rendelkezésre bocsátott, a Modellel kapcsolatos 
valamennyi dokumentummal, fényképfelvétellel stb. 

d) Közvetítő szakértelmét és kapcsolatrendszerét felhasználva a Modell számára külföldi Közvetítőket is 
megkeres, ott a Modellt az Közvetítő által elérhető legkedvezőbb kondíciók mellett elhelyezi és partner 
Közvetítőét folyamatos ellenőrzés mellett tartva támogatja a Modell számára nemzetközi modellkarrier 
és ismertség megszerzését. A Modellről készült fotókat, videó anyagot stb. az ügyfelekhez eljuttatja, 
Modell külföldi kiutazása esetén az utazást és a kinntartózkodást megszervezi. A Modell lehető legjobb 
szakmai arculata megteremtésének érdekében a Modell számára munkát biztosít. 

e) Közvetítő a modell promóciója érdekében jogosult ellenérték kikötése nélkül a Modellről fénykép-, 
film-vagy videofelvételt készíteni. Ezeket és a Modell bármilyen más forrásból származó egyéb 
képanyagaival együtt Közvetítő jogosult, promóció és a jelen megállapodás teljesítése céljából teljes 
körűen, és a jelen megállapodás hatálya alatt időbeli és földrajzi korlát nélkül felhasználni, a film, a 
videó és a fényképek kész, illetve negatív adathordozóit megtartani. Modell kifejezetten tudomásul 
veszi, hogy ezen felvételek vonatkozásában azok elkészítését követően módosítási/korrigációs 
javaslattételi joga Közvetítő felé nem áll fenn, a felvételek korlátlan felhasználási joga Közvetítőt illeti 
meg. 

II.2. Modell kötelezettségei 

a. Modell beleegyezését adja, hogy modell, fotómodell, manöken, statiszta, reklám, színész, előadóművész, 
házigazda, konferanszié, műsorvezetés munkák ellátását kizárólag a Közvetítően keresztül, a 
Közvetítő írásbeli beleegyezésével vállalhat. Amennyiben a Modell valamely megbízó részéről a 
szerződés hatálya alatt közvetlen felkérést vagy megkeresést kap, úgy a megkereső felet 
tájékoztatja, hogy az adott munkára vonatkozó megbízási szerződést kizárólag a Közvetítővel 
jogosult megkötni. Modell kijelenti, hogy a jelen megállapodás hatálya alatt tilos felvennie a 
kapcsolatot harmadik személlyel a jelen szerződés szerinti tevékenységek elvégzése/vállalása 
tekintetében, továbbá Modell kötelezettséget vállal arra, hogy harmadik féllel folytatott 
tárgyalások során a SilvesChic Modellügynökség elérhetőségét köteles a harmadik fél 
tudomására hozni, Modell saját nevében a SilverChic Modellügynökség kihagyásával/
mellőzésével tárgyalásokat harmadik féllel nem folytathat.  

b. Modell vállalja, hogy bármely magyar vagy külföldi modellversenyen, valamint 
szépségversenyen, csak és kizárólag az Közvetítővel való előzetes egyeztetéssel és annak 
hozzájárulásával vesz részt. Amennyiben bármely magyar vagy külföldi versenyen helyezést ér 
el, amely helyezés harmadik féllel történő szerződést von maga után, a Modell a harmadik felet 
a jelen megállapodásról tájékoztatja, továbbá harmadik féllel csak a Közvetítő köthet 
szerződést a Modell nevében. 

c. Közvetítő a Modellt telefonon, emailben, SMS-ben, vagy facebookon értesíti a válogatások 
időpontjáról. A modell köteles az értesítéstől számított 24 órán belül írásban, vagy telefonon, 
vagy az interneten visszajelezni az Közvetítő részére. Modell biztosítja, hogy folyamatosan 
elérhető megadott városi – vagy mobiltelefonszámán /email-címén/, illetve annak esetleges 
változásáról az Közvetítőt haladéktalanul értesíti.  

d. Modell kötelezettséget vállal arra, hogy a Közvetítő és közötte létrejött megállapodás 
létrejöttének időpontjában állapotát megtartja (fizikai kondíció, súly, haj és bőr ápoltsága stb.) 

 2



Mindennemű külső változásról (pl. hajszín, frizura megváltoztatása) a Közvetítőt köteles a 
változást követő 24 órán belül tájékoztatni, fénykép felvétel megküldésével egyidejűleg. 
Amennyiben az Közvetítő úgy ítéli meg, hogy a Modell állapotában változás következett be (pl. 
súly gyarapodás, súly veszteség stb.) vagy arra vonatkozóan a Közvetítővel nem egyeztetett, jogosult 
jelen megállapodást egyoldalúan megszüntetni, továbbá a Modell állapotában bekövetkezett 
változás a Közvetítő számára feladata teljesítését a Közvetítő megítélése szerint negatívan 
befolyásoló minősége esetén jogosult Közvetítő a megállapodás rendkívüli felmondással 
megszüntetni.   Amennyiben a Modell részéről valamely olyan egészségügyi probléma merül 
fel, amely a munkavégzést negatív módon érinti, köteles az erről való tudomásszerzéstől 
számított 8 (nyolc) napon belül az Közvetítőt értesíteni. Amennyiben a Modell állapota az 
értesítést azonnal nem teszi lehetővé, úgy az akadály megszűnésétől számítottan haladéktalanul 
köteles a Közvetítőt informálni és a késedelem okát ismertetni. 

e. A Modell köteles törekedni arra, hogy a jelen megállapodás szerinti modell feladatok ellátáshoz 
szükséges fizikai/külső állapotát a szerződés időtartama alatt megtartsa.  

f. A nem megfelelő fizikai állapot esetén a megállapodás Közvetítő részéről egyoldalúan 
felbontható, ám szerződésszegésnek nem minősül. Amennyiben Modell nem megfelelő 
állapota miatt Közvetítő egy már lekötött munka meghiúsulása miatt kötbérfizetésre, vagy 
bármilyen egyéb kártérítésre kényszerül, ezen károk megtérítéséért teljes mértékben Modell 
felelős. Ezekben az esetekben az Közvetítő felmerülő teljes kárának követelésére jogosult. 
Kivéve a Modell fizikai állapotát orvosi dokumentumokkal igazolt betegség okozta.  

g. Modell számára szigorúan tilos olyan munkák elvégzése, amelyek az általánosan elfogadott 
morális, társadalmi szokásokkal és felfogással ellentétesek. Modell jogosult megtagadni olyan 
munka elvégzését, amely testi épségében/egészségében kárt okozhat, illetve testi épségét/
egészségét megalapozottan veszélyeztetheti. 

h. Modell a jelen szerződés hatálya alatt köteles a nyilvános szereplések alkalmával, ill. a 
szerződések teljesítése során munkavégzésen kívül is társadalmilag elfogadható módon 
viselkedni. Modell kijelenti, hogy sem a jelen megállapodás tartama alatt, sem azt követően 
nem tesz olyan nyilatkozatot, amely az Közvetítő érdekeit, jó hírnevét hátrányosan 
befolyásolhatja. 

i. Modell köteles a közvetítői tevékenység során Közvetítővel kölcsönösen együttműködni, a 
megbízás ellátásához szükséges megfelelő kapcsolatot egymással az telefonon, elektronikus 
úton, vagy adott esetben a jelen szerződés fejrésze szerinti kapcsolattartási címekre küldött 
ajánlott, tértivevényes levelek útján tartják. 

j. Modell köteles Közvetítőt minden olyan körülményről, változásról haladéktalanul értesíteni, 
amely a közvetítői tevékenység ellátását jelentős mértékben befolyásolja.  

III. DÍJAZÁS, KÖLTSÉGEK ELSZÁMOLÁSA ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK  

III.A Általános rendelkezések: 

1. A Modell egyes megbízásaira, tevékenységére vonatkozó szerződésben kerül megállapításra a modell 
díjazása. 

2. Közvetítőt a jelen megállapodás alapján ügynöki jutalék illeti meg. 

3. Modell kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Közvetítő és harmadik fél között létrejött szerződés 
tartalmának megismerésére nem jogosult, ezen tartalom üzleti titoknak minősül.  

4. Modell kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben Közvetítő a jelen megállapodás időtartama alatt 
a rendelkezésére álló dokumentumok alapján a Modell által jelen ÁSZF szerint vállalt feladat elvégzése 
tekintetében harmadik féllel, megbízóval szerződést nem tud kötni, úgy Modell Közvetítővel szemben 
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ezen szerződés megkötésének elmaradása esetén igénnyel, követeléssel Közvetítővel szemben nem lép 
fel. 

IV. KÁRTÉRÍTÉS ÉS KÖTBÉR 

IV.1. Modell kijelenti, hogy felelős az összes olyan felmerülő költségért és kárért, amelyek felelősségi körébe 
tartozó okból, önhibájából (súlyos betegséget nem önhibának tekintve) a Közvetítőnél következett be, valamint 
mindazokban az esetekben, amikor a magatartása miatt a Közvetítőnek kártérítési kötelezettsége adódhat 
ügyfelei részére (Pl: önhibájából nem jelenik meg egy visszaigazolt munkán, vagy önhibájából lemond egy visszaigazolt 
munkát, a visszaigazolt munkát felróhatóan hibásan teljesíti, önhibájából lekési a repülőgépet, egyéb szállítóeszközt stb..) 
Ezekben az esetekben az Közvetítőnél felmerülő teljes kárnak a megtérítésére kötelezhető. 

IV.2. Modell tudomásul veszi, hogy amennyiben Közvetítő részére felróhatóan kárt okoz, úgy köteles ezen 
kár megtérítésére a Közvetítő részére. Modell az általa felróhatóan okozott kár megtérítésére az általa 
esetlegesen fizetendő kötbéren túl is köteles. 

V. A MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA ÉS MEGSZŰNÉSE 

V.1. Jelen megállapodás a Közvetítő és Modell között megkötésre kerülő külön egyedi megállapodás 
aláírásának napján lép hatályba és annak teljesítéséig áll fenn. 

V.2. A jelen megállapodás megszűnik:  

a. Közös megegyezéssel bármikor 
b. a Közvetítő rendkívüli, írásos felmondása esetén, 30 (harminc) napos felmondási 

idővel, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Modell szakmai pályafutása bármely okból, 
így különösen a Modell magatartása, fizikai állapotában bekövetkezett, a Közvetítő 
által a jelen megállapodás teljesítéséhez hátrányosnak ítélt változása, vagy a szakma 
vagy a piac változásai illetve megváltozott igényei miatt nem az általa elvártaknak 
megfelelően alakul. 

c. Amennyiben Modell a Közvetítőnek felróhatóan kárt okoz, a Közvető jóhírnevét, 
gazdasági érdekét megsérti. 

d. A Modell a jelen megállapodás szerinti kötelezettségeit felróhatóan megszegi és 
kötelezettségeit a Közvetítő írásbeli felszólításában meghatározott határidő elteltével 
ellenére sem orvosolja 

e. Közvetítő üzleti lehetőségeivel történő visszaélés esetén, Modell bármely tekintetben 
a Közvetítő üzleti érdekeit sértő magatartása, mulasztása esetén. 

f. üzleti etikai normák bármilyen módon való megsértése, 
g. Jelen szerződésben meghatározott egyéb esetekben. 

V.3. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést felek közös írott megállapodása alapján, vagy valamely 
fél lényeges és súlyos szerződésszegése esetén, írott és indokolt azonnali hatályú rendkívüli felmondással 
szüntethető meg. Felek rögzítik, hogy a rendkívüli felmondás átvételét igazolható módon kell kézbesíteni a 
szerződésszegő fél részére. Felek rögzítik, hogy a felmondás a szerződésszegő fél tudomásszerzésétől hatályos. 

VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

VI.1. Felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződéses jogviszonyukkal kapcsolatosan, annak 
eredményeként, illetőleg egyéb módon tudomásukra jutott mindazon információt, adatot, amely a másik Félre, 
így különösen annak üzleti, pénzügyi, társasági jogviszonyaira vonatkozik, minden körülmény között megőrzik, 
függetlenül attól, hogy azokat az érintett Fél üzleti titoknak minősíti vagy sem. 

VI.2. Felek megállapodnak abban, hogy egyik fél sem jogosult a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a 
bizalmas információkat (know-how-ra, adatokra, dokumentumokra, eljárásokra, a Felek tevékenységére vagy 
ügyeire vonatkozó pénzügyi, jogi vagy egyéb üzleti titok vagy bizalmas információ) nyilvánosságra hozni, 
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harmadik személy részére hozzáférhetővé tenni, bármilyen módon reprodukálni, másolatait terjeszteni, 
nyilvánosan terjeszteni vagy előadni, valamint a felek szerződéses kapcsolatán kívül eső célra bármilyen módon 
felhasználni. A hozzájárulás megadása indokolatlanul nem késleltethető, illetve nem tagadható meg.  Üzleti 
titkot képez különösen Közvetítő ügyfélkörének adatai, az értékesítések helyszínei, a megkötött szerződések 
tartalma, gazdálkodási adatok, információk valamint mindazon adatok, melyek titokban maradásához a 
Közvetítőnek méltányolható érdeke fűződik. Modell jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a jelen pontban 
meghatározott üzleti titkot képező információk polgári jogi és büntető jogi védelem alatt állnak. Ennek 
megfelelően kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során tudomására jutott információt, 
üzleti titkot bizalmasan kezeli, azokat harmadik személy részére semmiféle indokkal nem szolgáltatja ki. Modell 
titoktartási kötelezettsége a jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnését követően is fennáll.  

VI.3. A Felek egyúttal kötelezettséget vállalnak arra, hogy az ilyen információkat sem a jelen szerződés időbeli 
hatálya alatt, sem annak megszűnését követően nem teszik harmadik személyek számára hozzáférhetővé, vagy 
azokat egyéb, a jelen szerződés tárgyával össze nem függő módon nem használják fel, illetve azzal nem élnek 
vissza. A Felek az információkat kizárólag a Szerződés teljesítéséhez, az ehhez szükséges mértékben használják 
fel, és csak a teljesítésben közvetlenül részt vevő alkalmazottaik, illetve közreműködőik számára teszik 
hozzáférhetővé. 

VI.4. A Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük fennálló jogviszonyból eredő jogvitáikat elsősorban békés 
úton rendezik. Ha ilyen rendezés bármelyik Fél első jelentkezésétől számított 10 (tíz) napon belül nem vezetne 
eredményre, a jelen Szerződésből folyó, vagy azzal kapcsolatos vitáik rendezésére kikötik a Patika Management 
Kft. székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét. 

VII. JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK 

VII.1. Az ÁSZF tartalmától eltérő megállapodásokat külön szerződésben kell rögzíteni.  

VII. 2. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 
továbbiakban: Ptk.) rendelkezései az irányadóak. 

Budapest, 2021.01.03. 
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