
Felhasználási Feltételek 

Az AmCham Karrierorientációs Program (továbbiakban: Program) célja, hogy az abba jelentkezett 

középfokú oktatási tevékenységet végző intézményekben tanuló 14-19 éves fiatalok pályaválasztással 

kapcsolatos döntését segítse, támogassa. E célt úgy kívánja elérni, hogy vállalati önkénteseket biztat 

csoportos foglalkozások, workshopok, interaktív órák megtartására, és munkaerőpiacon szerzett 

tapasztalataik megosztására. Ezen folyamat segítésének céljából került létrehozásra a 

Karrierorientációs Platform (továbbiakban: Platform). A Program non-profit alapon működik, az abban 

résztvevők a Platform felületét, valamint a Karrierorientációs előadásokat üzletszerzésre nem 

használhatják. A Programot és a Platformot az Amerikai Kereskedelmi Kamara (Továbbiakban: Kamara) 

hívta életre és működteti. 

A Programban megkülönböztetünk szervezeti és iskolai oldalt, melyekre eltérő felhasználási feltételek 

vonatkoznak. 

Szervezeti oldalról a Program kezdetektől nyitott a Kamara tagszervezeteinek összes munkavállalója 

előtt. Ezen kívül a Programhoz lehetősége van csatlakozni olyan szervezetek dolgozóinak is, melyek 

nem tagjai a Kamarának, ebben az esetben a Platform felületén egy szervezeti regisztrációs kérelmet 

kell benyújtaniuk, mely rövid úton (várhatóan 2-3 nap, de legfeljebb 2 héten belül) elbírálásra kerül a 

működtetők által. Kamara fenntartja a jogot, hogy minden szervezeti regisztrációs kérelemről 

egyedileg döntsön, és a kérelmeket indokolás nélkül elfogadhassa, vagy elutasíthassa. Kamara 

fenntartja továbbá a lehetőséget, hogy amennyiben egy már regisztrált önkéntes, vagy szervezet 

magatartása összeegyeztethetetlenné válik a Program vagy a Kamara szellemiségével, úgy az adott 

önkéntes vagy szervezet részvételét a Platformon felfüggessze, vagy törölje. 

Iskolai oldalról a Program nyitott minden olyan magyarországi oktatási intézmény előtt, mely 

középfokú oktatási tevékenységet végez, és ezen belül lehetőséget biztosít a szervezeti oldal 

önkénteseinek, hogy 14-19 éves (vagy 9.-12. osztályos) diákok számára Karrierorientációs előadást 

tartsanak az iskola területén. A Karrierorientációs előadások formátumát az iskola és a szervezeti oldal 

önkéntese a kapcsolatfelvételt követően közös megegyezéssel határozza meg (általában 45, illetve 60 

perc). A Platformra való iskolai regisztrációnál kötelező megadni legalább egy olyan személyt, aki az 

előadások operatív koordinációjában központi szerepet vállal az adott oktatási intézmény részéről. 

Az Program és a Platform használata során a Kamara a hatályos adatvédelmi kötelezettségeinek 

teljeskörűen eleget tesz. Ennek részleteiről az Adatvédelmi Nyilatkozatban tájékozódhat. 

https://karrierorientacio.hu/wp-content/themes/docs/adatvedelem.pdf

