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SkillsCom felhasználási feltételek 

 

 

Az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. (a továbbiakban: Üzemeltető) (székhely 1055 Budapest, 

Honvéd u. 13-15., adószám 24195162-2-41, cégjegyzékszám 01-10-047622, nyilvántartja a Fővárosi 

Törvényszék Cégbírósága) elkötelezett a SkillsCom alkalmazást használók bizalmának kialakítása és 

megtartása iránt. 

 

 

1. A SkillsCom alkalmazás használatára az alábbi feltételek érvényesek 

 

A SkillsCom használatával Ön, mint felhasználó elfogadja az alábbiakban rögzített általános felhasználási 

feltételeket, továbbá tudomásul veszi, hogy az alkalmazást saját és kizárólagos felelősségére használja. 

 

A SkillsCom egy közösségi tér, amelynek célja, hogy átfogóan és személyre szabottan támogassa a szakmát 

vagy szakképesítést választó, a szakmai oktatásban résztvevő diákokat, vagy szakmai képzésben résztvevő 

személyeket a kézzelfogható gyakorlati útmutatások (mint az ágazat vagy szakmacsoport ajánlás), illetve az 

intézmény vagy duális partner ajánlása révén. A személyre szabott információk segítik a diákokat a szakma- 

illetve karrierút választási döntéseikben. A rendszer támogatja, hogy a diák a saját kompetenciájához, 

tehetségéhez és érdeklődési területéhez legjobban illeszkedő ágazatot, szakmát és az annak megfelelő 

képzési intézményt, duális képzést válassza. A rendszer képes a kézzelfogható, mindennapi, gyakorlatias 

információáramlástól kezdve a döntéseket segítő tudnivalókig és ismeretekig minden rendelkezésre álló 

információt eljuttatni a célcsoporthoz. 

 

A SkillsCom elsősorban diákoknak, tanároknak, intézményeknek és duális partnereknek készült, akik a 

szakmai oktatással kapcsolatban napi szinten kívánnak informálódni. A szolgáltatás igénybevétele 

regisztrációhoz kötött. 

 

A SkillsCom alkalmazás elérhető az Üzemeltető weboldalán www.ikk.hu, valamint iOS és Android operációs 

rendszerrel rendelkező készülékekre történő letöltést, telepítést követően. A mobil applikáció az Apple Store-

ban és a Google Play áruházban SkillsCom néven érhető el. A mobilalkalmazásnak van olyan funkciója, mely 

regisztráció, belépés nélkül is elérhető – az Üzemeltető hírei, az Események, a Térképes szakképző 

intézménykereső. Az applikáció részeként a SkillsCom közösségi felülete csak regisztrációt követően érhető 

el. 

 

 

2. Regisztráció menete és az alkalmazás használata 

 

2.1. A magánszemélyként regisztráló felhasználók  

 

A magánszemélyként regisztráló felhasználók választhatnak az alábbi kategóriák közül: 

- diák, 

- tanár, 

- érdeklődő. 

 

A regisztráció egy e-mail cím és jelszó megadásával, vagy Facebook, Google és Apple regisztráció útján, az 

Adatkezelési tájékoztató és a Felhasználási feltételek elolvasását és elfogadását követően lehetséges. A 

megadott e-mail címre a rendszer küld egy aktiváló linket, amellyel a regisztráció véglegesíthető. Abban az 

esetben, amikor a regisztráció Facebook, Google és Apple fiókon keresztül történik, a rendszer nem küld 

aktiváló linket. 

 

A diákok, érdeklődők esetében nyilatkozni szükséges arról, hogy betöltötték a 16. életévüket. Amennyiben 

nem, szülői beleegyezést követően regisztrálhatnak az alkalmazásba. A kiskorúak regisztrációjával 

kapcsolatban további információkkal az Adatkezelési tájékoztató szolgál. 

 

A regisztrációt követő első lépésként a felhasználók beállíthatják az érdeklődési körüknek megfelelő 

szakmákat, ágazatokat, stb. Az adatok kitöltése nem kötelező, belépést követően a Profilom menüpont alatt 

bármikor kitölthető, a korábban megadott adatok módosíthatók. 

 

http://www.ikk.hu/
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A Profilom menüpont alatt a felhasználóknak lehetőségük van az e-mail címüket és a jelszavukat módosítani. 

kivételt képez ez alól, ha Facebook, Google vagy Apple fiókkal regisztrált. 

 

A belépést követően megjelenő idővonalon a SkillsCom-ba regisztrált és tartalmat szolgáltató intézmények, 

duális partnerek hírei, posztjai, eseményei láthatók, amelyek kedvelhetők, menthetők, az eseményekre lehet 

jelezni a részvételi szándékot. A részvételi szándék jelzése - „Ott leszek” gomb megnyomása - nem azonos 

az eseményre történő jelentkezéssel. 

 

 

2.2. Intézményként, duális partnerként regisztráló felhasználók  

 

Intézményként, duális partnerként regisztráló felhasználók választhatnak az alábbi kategóriák közül: 

- intézmény, 

- duális partner. 

 

Olyan szakképző intézmények regisztrálhatnak az alkalmazásba, amelyek – fenntartótól függetlenül – 

közreműködnek a szakképzésben, illetve azok a duális képzőhelyek, amelyek szervezetten vesznek részt a 

szakképzésben tanulók szakirányú oktatásának megvalósításában. 

 

A regisztráció egy e-mail cím és jelszó megadásával, az Adatkezelési tájékoztató és a Felhasználási feltételek 

elolvasását és elfogadását követően lehetséges. A megadott e-mail címre a rendszer küld egy aktiváló linket, 

mellyel a regisztráció véglegesíthető.  

 

Intézmény vagy duális partner nevében csak olyan személy regisztrálhat, akinek képviseleti joga van az 

intézmény vagy duális partner tekintetében, vagy az alkalmazásba történő regisztrációra külön 

meghatalmazással rendelkezik. A megfelelő felhatalmazással nem rendelkező személy általi regisztrációból 

eredő károkért az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel. 

 

 

2.3. Intézmények, duális partnerek tartalomszolgáltatási lehetősége 

 

Az intézményeknek, duális partnereknek lehetőségük van a SkillsCom alkalmazásban a hozzájuk kapcsolódó 

tartalmak (hírek, posztok, események) létrehozására és megosztására. Ahhoz, hogy egy regisztrált intézmény, 

duális partner ezt megtehesse, ki kell töltenie egy Adminisztrátori regisztrációs igényt, amelyet aláírva vissza 

kell küldeni a skillscom@ikk.hu e-mail címre. 

 

Az Üzemeltető elbírálja az Adminisztrátori regisztrációs igényt, annak beérkeztét követően. Amennyiben az 

intézmény és duális partner megfelel az Adminisztrátori regisztrációs igényben foglalt feltételeknek, az 

Üzemeltető az intézmény, duális partner számára tájékoztatást küld az igényben megadott e-mail címre. 

Az intézmény és duális partner számára elérhetővé válik egy olyan adminisztrációs felület, ahol 

intézményükhöz, cégükhöz kapcsolódóan híreket, posztokat, eseményeket rögzíthetnek a megfelelő 

jogosultsággal rendelkező adminisztrátorok. 

 

Duális partnerek esetében partnerenként egy adminisztrátori státusz kerülhet létrehozásra az 

adminisztrációs rendszerben a tartalmak, posztok, események létrehozására, az Adminisztrátori 

regisztrációs igényben szereplő adatok alapján. Ezt az adminisztrátori felhasználói fiókot az Üzemeltető hozza 

létre. Az adminisztrátor által létrehozott tartalmak a duális partner nevében kerülnek publikálásra.  

 

Intézmények esetén van egy fő adminisztrátori státusz, akit az Üzemeltető hoz létre az Adminisztrátori 

regisztrációs igényben szereplő adatok alapján. A fő adminisztrátor további intézményi adminisztrátori 

státuszokat alkothat a tartalmak, posztok, események létrehozására. Ezen további adminisztrátorok akkor 

használhatják az adminisztrációs felületet, ha tanárként előzetesen már regisztráltak a SkillsCom 

alkalmazásba. Az általuk létrehozott tartalmak csak a fő adminisztrátor jóváhagyását követően publikálódnak 

az alkalmazásban. 
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2.4. Regisztráció törlése 

 

A regisztráció törlésére a Profilom menüpontban azonnal, vagy az Üzemeltetőnek az ugyfelszolgalat@ikk.hu 

e-mail címére küldendő írásbeli kérés alapján van lehetőség, a beérkezett kéréstől számított 10 munkanapon 

belül. A törlés eredményeként az intézmények, duális partnerek profiljai, az általuk megjelenített tartalmak, 

események, magánszemélyek esetén a profil, az eseményeken való részvételi szándék, valamint a 

kedvelések végérvényesen törlésre kerülnek. 

 

2.5. PUSH üzenet 

 

A SkillsCom mobilalkalmazás az Üzemeltető által publikált hírekről, posztokról, eseményekről PUSH üzenetet 

küld, amennyiben a felhasználó a belépésnél ezt engedélyezi. (PUSH üzenetnek számít, minden olyan 

értesítés, amely megjelenhet a mobiltelefon/tablet kezdőképernyőjén.) A PUSH üzenetek fogadása bármikor 

leállítható a mobiltelefon, vagy tablet beállításaiban. 

 

2.6. Az alkalmazásból történő kilépés 

 

A belépett felhasználókat az alkalmazás nem lépteti ki automatikusan, a kilépés minden esetben a 

felhasználó feladata. Ennek elmaradásából származó problémákért teljes mértékben a felhasználó a felelős. 

 

3. Felelősség 

 

A felhasználóknak tilos az alkalmazásból vagy az alkalmazásra vonatkozóan bármely automatizált eszközzel 

történő adatgyűjtés, adatbányászat vagy jogosulatlan hozzáférés más felhasználó adataihoz. 

Az intézmény és duális partner jelen Felhasználási feltételek elfogadásával felelősséget vállal azért, hogy az 

általa a SkillsCom alkalmazásban megjelenített tartalmak, képek: 

(a) nem sértik meg más személyiségi jogait; 

(b) nem sértenek meg semmilyen szellemi tulajdonhoz fűződő jogot; 

(c) nem tesznek (az Üzemeltetőt illetően sem) becsületsértő, pornográfiára utaló, rasszista vagy 

idegengyűlölő természetű, gyűlöletet keltő, erőszakra vagy rendzavarásra felbujtó kijelentéseket; 

(d) nem töltenek fel vírust tartalmazó vagy esetlegesen biztonsági problémákat eredményező 

tartalmakat; 

(e) semmilyen egyéb módon nem veszélyeztetik az alkalmazás sértetlenségét. 

A feltöltött tartalomért teljes mértékben az intézmény, duális partner felel. Az alkalmazásban megjelent 

tartalmakért, képekért, valamint a felületen megjelenő információk esetleges valótlanságából, 

pontatlanságából fakadó következtetések használatából eredő károkért az Üzemeltető semminemű 

felelősséget nem vállal. 

Az intézmény, duális partner kijelenti, hogy az alkalmazásba általa feltett tartalomnak a szerzője, vagy 

rendelkezik a tartalomra vonatkozó jogokkal (azaz a jogosulttól engedélyt kapott a tartalom megosztására) 

és a tartalmat (pl. képek, videók, zene) a SkillsCom alkalmazásban megoszthatja. 

 

Mind az intézmény, mind pedig a duális partner számára tilos bármilyen olyan tartalom közzététele a 

SkillsCom alkalmazás felületein, amely nyíltan vagy burkoltan más – a szakképzési feladatellátást nem érintő 

– weboldal, személy, szervezet, termék, szolgáltatás vagy üzlet reklámozását szolgálja. 

 

Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy jogellenesnek vagy sértőnek tartott tartalom került az 

alkalmazásba, a megadott adat megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő, az 

Üzemeltető jogosult azt azonnali hatállyal eltávolítani, és a partner, felhasználó regisztrációját végérvényesen 

megszüntetni, a szükséges jogi lépéseket elindítani.  

 

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget semmilyen pontatlan információból, zavarból, az alkalmazás 

elérhetetlenségéből vagy egyéb eseményből eredő közvetlen (pl. számítógép meghibásodása) vagy közvetett 

(pl. elmaradt haszon) károkért. 

Az alkalmazás a SkillsCom-on kívüli weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Az Üzemeltetőnek 

nincs ellenőrzése a harmadik felek weboldalai felett és nem feltétlenül támogatja azokat, illetve nem vállal 

felelősséget azokért, így azok tartalmáért, pontosságáért és működéséért sem.  
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Az alkalmazás használóinak feladata, hogy megismerjék a meglátogatott más weboldalakon elhelyezett jogi 

és adatvédelmi nyilatkozatokat, illetve ismerjék azok esetleges módosításait. 

Amennyiben az intézmény, duális partner külső weboldalt üzemeltet és a jelen weboldalhoz kíván hivatkozást 

létrehozni, az Üzemeltető ezt nem kifogásolja, feltéve, hogy az intézmény, duális partner a jelen weboldal 

pontos nyitóoldali URL-jét adja meg és semmilyen módon nem keltheti azt a látszatot, hogy az Üzemeltető 

támogatná vagy hozzá kapcsolódna.  

4. Adatvédelem és hozzáférhetőség 

 

Az Adatkezelési Tájékoztató és Cookie Tájékoztató tartalmazza azokat a feltételeket, amelyeknek 

megfelelően az Üzemeltető személyes adatokat kezel Önről, és amelyek szerint Ön ezeket a személyes 

adatokat a rendelkezésére bocsátja. Jelen alkalmazás használatakor Önnek el kell fogadnia az Adatkezelési 

Tájékoztató és Cookie Tájékoztató feltételeit. Az Adatkezelési Tájékoztató és Cookie Tájékoztató feltételei a 

jelen Felhasználási Feltételek elválaszthatatlan részét képezik. 

5. Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok 

 

A SkillsCom alkalmazás a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) szerint szerzői 

jogi védelem alá tartozó alkotás. Minden az alkalmazáshoz, az alkalmazás dokumentációjához vagy annak 

másolatához kapcsolódó szerzői és szomszédos jog és szellemi tulajdon az Üzemeltető kizárólagos 

tulajdonát képezi. A szerzői jogok megsértése esetén az Üzemeltető, mint szerző a jogsértővel szemben az 

Szjt. 94. §-a szerinti polgári jogi igényeket támaszthat. 

6. Kapcsolat 

 

A jelen alkalmazás üzemeltetője az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. (székhely: 1055 Budapest, 

Honvéd u. 13-15., adószám: 24195162-2-41, Cégjegyzékszám: 01-10-047622, nyilvántartja a Fővárosi 

Törvényszék Cégbírósága). 

Amennyiben bármilyen kérdése vagy észrevétele van a SkillsCom-mal kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk 

a kapcsolatot a következő elérhetőségek egyikén:  

(i) e-mailen ugyfelszolgalat@ikk.hu;  

(ii) vagy postai úton 1243 Budapest, Pf.: 669. 

 

 

7. Változások 

 

Az Üzemeltető a jelen Felhasználási feltételek egyoldalú módosításának jogát fenntartja. A Felhasználási 

feltételek és az esetleges újabb információk áttekintése érdekében rendszeresen tájékozódjon a felületen. 

8. Irányadó jog és joghatóság 

 

A felhasználó az alkalmazás használatával elfogadja, hogy a weboldal használatából származó vagy azzal 

kapcsolatos vitákra és követelésekre Magyarország joga alkalmazandó. Az esetleges jogviták eldöntésére 

Magyarország bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal. 

Felhasználó az alkalmazás használatával elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket. 
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