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1. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) az https://akt.mkik.hu/ weboldal használatához 

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara (a továbbiakban: MKIK) által szolgáltatásként kínált, Ágazati Készségtanácsok részére 
készített weboldal (továbbiakban: Szolgáltatás) Felhasználó általi igénybevételének feltételeit 
szabályozza. A weboldal létrehozásának alapja a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a 
továbbiakban: Szakképzési tv.) végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 320. § (2) 
bekezdése, mely alapján: „A gazdasági kamara az egyes ágazati készségtanácsok szakmai 
munkájának, a gazdasági szereplők széles köre szakmai véleménye közvetítésének, kölcsönös 
megismerésének elősegítése céljából az érintett ágazatok gazdasági szereplői részére hozzáférhető 
szakmai fórumot működtet.” 

Az MKIK, mint jogszabály szerinti gazdasági kamara a https://akt.mkik.hu/ weboldal üzemeltetésével 
tesz eleget törvényi kötelezettségének. 

2. Az ÁSZF hatálya 

Az ÁSZF feltételeit a Felhasználók regisztrációjukkal és a weboldal megtekintésével mindenkor 
elfogadják. Az ÁSZF hatályos akkor is, ha a Szolgáltatás más weboldalon keresztül érhető el. Továbbá 
érvényes a Szolgáltatás minden olyan felhasználási módjára (desktop weboldal, weboldal, 
mobilalkalmazás), amelyeken keresztül a weboldal elérhető. 

3. Szolgáltató adatai 

A Szolgáltató adatai: 
• Szolgáltató: MKIK 
• Székhely és levelezési cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. 
• E-mail cím: mkik@mkik.hu 
• Telefonszám: +36 (1) 474-5100, Központi fax: +36 (1) 474-5105, 
• Adószám: 18068265-2-41 

4. Definíciók 

Felhasználó: Felhasználónak minősül minden olyan természetes és jogi személy, vagy jogi személyiség 
nélküli szervezet, aki/amely a weboldalt megnyitja annak érdekében, hogy a Szolgáltatást igénybe 
tudja venni. 

Szolgáltatás: A https://akt.mkik.hu/ weboldal bármely oldala, aloldala, ott tárolt adat, onnan küldött 
levél, információ, a weboldal által mindenkor kínált funkcionalitások, kerüljön sor az igénybevételre 
bármely eszközön (asztali gép, tablet, mobil telefon stb.). 

5. A Szolgáltatás használata 

A weboldal használata előtt olvassa el figyelmesen az alábbi feltételeket. Amennyiben nem fogadja el 
jelen ÁSZF feltételeit, akkor ne használja a weboldalt. A weboldal használatával a Felhasználó elismeri, 
hogy a jelen szerződésben foglaltakat elolvasta és tudomásul vette, valamint kötelező érvénnyel 

Verzió: 2.0 1 / 5 
 

 
  

https://akt.mkik.hu/
https://akt.mkik.hu/
https://akt.mkik.hu/
https://akt.mkik.hu/
https://akt.mkik.hu/
https://akt.mkik.hu/
https://akt.mkik.hu/
mailto:mkik@mkik.hu
https://akt.mkik.hu/
https://akt.mkik.hu/


A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
 Ágazati Készségtanácsok weboldala 
 Általános Szerződési Feltételek 

https://akt.mkik.hu/ 

elfogadja annak feltételeit. A Felhasználó elismeri továbbá, hogy a weboldal illetéktelen másolás 
és/vagy korlátlan használat ellen védett, és ilyen védelmet biztosító szoftvervédelmi kulcsokat 
tartalmazhat, és a Felhasználó az összes ilyen védelemmel együtt elfogadja a weboldalt. 

A szolgáltatással kapcsolatban felmerülő bármilyen probléma esetén Felhasználó az MKIK vezetőihez, 
vagy az MKIK felett törvényességi jogkört gyakorló szervhez fordulhat (Fővárosi Főügyészség, 
székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 13., levelezési cím: 1881 Budapest, Pf.: 13., T: 1-472-4000, Fax: 
1-472-4163, Főügyész: dr. Ibolya Tibor, E-mail: fovaros.fou@mku.hu) 

A weboldal használatához internetes adatkapcsolat szükséges, amely költséget generálhat. Az MKIK 
nem vállal felelősséget az internetes adatkapcsolat esetleges hibáiért. 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás a mindenkor érvényes adatok alapján működőképes, 
továbbá a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása során Felhasználó tekintetében az adatvédelmi 
tájékoztatóban megadott azonosítást végez, a jelen szerződés szerinti kapcsolatfelvétel során kizárólag 
a Felhasználó által megadott és a Szolgáltató rendszereiben szereplő adatok egyezőségének vizsgálata 
történik meg az egyes Ágazati Készségtanácsok mindenkori taglistájának és taglistán belüli 
jogosultságok megfelelő kezelése érdekében. 

6. A weboldal szolgáltatás platformjai 

A weboldal szabványos internetes protokollon keresztül használható. A weboldal megtekintéséhez 
javasolt böngészők: Chrome, Edge, Safari, Mozilla Firefox, Opera. Szolgáltató tájékoztatja a 
Felhasználókat, hogy az itt felsoroltakon kívül más böngészőkön is elérhető a rendszer, amennyiben 
szabványos HTML, CSS, JS, PHP és a weboldal komponensek szerinti protokollok kezelésére a böngésző 
alkalmas. 

7. Szolgáltatási díj 

A weboldal használata díjmentes. A weboldalon belül sem találhatóak díjfizetést igénylő elemek. 

8. Felelősség korlátozása 

A szerződés a Szolgáltató részére – az itt kifejezetten megállapítottakat kivéve – nem keletkeztet 
semmilyen további kötelezettséget. 

A Szolgáltató a szerződés megszegésével, a szerződéssel kapcsolatos szerződésen kívüli kötelmekből 
származó felelősséget a vonatkozó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékig korlátozza, 
illetve kizárja. 

Szolgáltató felelőssége csak az általa fejlesztett alkalmazás ablakterületére vonatkozik. 

A weboldal és bármilyen termékfrissítése „jelenlegi állapotában” kerül a Felhasználóhoz, és a 
Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal érte. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha az 
weboldal a használat során a többi szoftverrel vagy hardvereszközzel nem megfelelően működik. A 
Szolgáltató nem vállal továbbá felelősséget abban az esetben sem, ha a szoftver kárt tesz a Felhasználó 
eszközében. 
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Szolgáltató kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó 
teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. Szolgáltató jogszabályba ütköző 
esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése érdekében. 

9. Szerzői jogok 

A weboldal és az alapjául szolgáló szoftvertermék a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény és 
egyéb, a szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályi rendelkezések védelme alatt áll. A Felhasználó 
tudomásul veszi, hogy a weboldal használatával korlátozott és nem kizárólagos, nem átruházható 
felhasználási jogot szerez, szerzői vagyoni jogosítványokat (rendelkezési jogot) nem. A weboldal és a 
hozzá tartozó szoftvertermékhez fűződő minden jog – így különösen, de nem kizárólagosan a 
változtatás, aktualizálás, frissítés, terjesztés, többszörözés, dokumentálás, átdolgozás, további 
felhasználás engedélyezése, publikálás joga és egyéb lehetséges jogok – jogosultja a Szolgáltató. 
 

A weboldal szerkezete, felépítése és kódja a Fejlesztő szakmai és üzleti titkának, bizalmas 
információjának minősül. A weboldal kizárólag az ÁSZF feltételei alapján használható vagy másolható. 

A Felhasználó a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye hiányában nem jogosult a weboldalt reklámozás 
vagy egyéb promóciós vagy politikai célokból felhasználni. 

10. Adatkezelés 

A Szolgáltatás használatára vonatkozó adatkezelési szabályokat a weboldalon elérhető Adatkezelési 
tájékoztató tartalmazza. Az adatkezelési tájékoztató elérhető a weboldal Rólunk / Adatvédelmi 
nyilatkozat menüpont alatt. 

11. Jogosulatlan használat 

A Felhasználónak be kell tartania minden hazai előírást és szabályozást, amely a weboldalra vonatkozik. 
A Szolgáltató jogosulatlan használatnak tekinti mindazt, ami az ÁSZF-et sérti. 

12. Frissítések 

A frissített weboldal felváltja és/vagy kiegészíti azt a terméket, amely a frissítés alapjául szolgált. Az 
eredményül kapott frissített terméket csak a jelen ÁSZF előírásainak megfelelően használhatja a 
Felhasználó. 

13. Több adathordozón történő használat 

A Felhasználó a több adathordozón való weboldal-használat nem kizárólagos és nem átruházható 
jogával rendelkezik. Elektronikusan nem másolhatja a weboldalt, vagy annak komponenseit egyik 
készülékről a másikra semmilyen hálózaton keresztül. 
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14. Korlátozások 

A Felhasználó a weboldalt vagy annak bármely részét nem adhatja kölcsön, nem ruházhatja át, nem 
adhatja bérbe, sem más módon nem terjesztheti. 

A Felhasználó nem végezheti el, illetve más személyek számára nem teheti lehetővé a weboldal 
módosítását, átalakítását vagy lefordítását, beleértve a weboldal részét képező szoftverek, 
szoftverkomponensek, beágyazott elemek, hivatkozott komponensek, alkalmazások és adatbázisok 
megváltoztatását. 

A Felhasználó nem végezheti el, illetve más személyek számára nem teheti lehetővé a weboldalon 
megjelenő bármilyen szerzői jog, védjegy vagy szabadalom közlésének eltávolítását, megváltoztatását 
vagy ismeretlen eredetűvé tételét. 

A Felhasználó nem végezheti el, illetve más személyek számára nem teheti lehetővé a weboldal, annak 
kódja, vagy a dokumentáció bármely jogellenes módon, bármely jogellenes célra történő 
felhasználását, amely jelen ÁSZF-fel összeegyeztethetetlen. 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az obszcén, témába nem vágó, politikai stb. adatokat, 
megjegyzéseket, vagy képeket, file-okat, dokumentumokat, híreket vagy hozzászólásokat, vagy a 
weboldalon bármely egyéb módon megosztott ilyen tartalmakat az admin eltávolíthatja, továbbá az 
ilyen tartalmakat megosztó személyeket figyelmeztetés nélkül jogosult kizárni a weboldalról vagy 
törölni a felhasználók adatbázisából minden felhasználóhoz köthető adattal együtt. A weboldalról való 
kizárás a nem regisztrált felhasználók esetében is megvalósulhat. 
A Felhasználó elfogadja, hogy a szoftvert vagy forráskódját nem módosítja, nem dolgozza át és nem 
fejti vissza. 

A weboldal kizárólag a Szakképzési tv-ben, illetve annak végrehajtási rendeletében szabályozott, az 
Ágazati Készségtanácsok (továbbiakban ÁKT-k) céljaira, feladatainak ellátására figyelemmel 
használható.  

 Az ÁKT-k alapvető céljainak meghatározása: 

Az ágazati készségtanács folyamatosan figyelemmel kíséri a saját ágazatában a szakképzési szerkezet 
fejlesztését, a gazdasági, munkaerő-piaci, technikai-technológiai folyamatokat, és ennek alapján: 

- szakvéleményt ad a szakmai képzés programkövetelményének nyilvántartásba vételével 
összefüggésben,  

- kidolgozott javaslatot tesz a szakmai oktatás időtartamára, a képzési és kimeneti követelményekre, a 
tankönyvek és egyéb tanulmányi segédletek tartalmára, 

- a szakképzés képzési rendszerének működtetésére, 

- az ágazati alapoktatás szakmai tartalmának meghatározására és előrejelzést készít a szakképzés rövid 
és középtávú fejlesztése irányainak, céljainak tervezése, meghatározása érdekében. 
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15. A szerződés időtartama, megszűnése 

A szerződés a weboldal első használatakor lép hatályba, és határozatlan időtartamra jön létre. 
A szerződés az alábbi esetekben szűnik meg: 

 a szolgáltatás céljának megszűnésekor, 

 Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésekor, illetve, ha Szolgáltató tevékenységét megszünteti, 
vagy tartósan szünetelteti,  

 Felhasználóelhalálozásával. 

16. Egyéb rendelkezések 

A Szolgáltató jogosult jelen Szerződési Feltételeket a Felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, 
egyoldalúan is módosítani. 
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a 
weboldalon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a weboldalt 
más domain név alá helyezze. 

A Felek között létrejött szerződésre a magyar jog az irányadó. 

17. Záró rendelkezések 

A Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF módosítására. A módosításról mentés készül, de mindig az 
oldalon feltüntetett ÁSZF aktuális szövege minősül érvényesnek. A Szolgáltató csak a jogszabályok által 
rá irányadó magatartási kódex rendelkezéseit alkalmazza. 

Bármely, jelen szerződésben nem definiált rendelkezés vagy jog nem jelenti az ilyen jogról való 
lemondást. Jelen ÁSZF alkotja a Felhasználó és Szolgáltató teljes megállapodását a Szolgáltatás 
használatával kapcsolatosan. 

Kelt: Budapest, 2021. január 29. 
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