Általános szerződési feltételek
Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSzF) tartalmazza a Magyar
Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. (továbbiakban: Oktatási Központ), mint
szolgáltató a www.penzugyiallas.hu, a www.penzugyimunka.hu, a www.szamviteliallas.hu, a
www.adoszakember.hu, a www.adojob.hu, a www.penzugyjob.hu és a www.humanbank.hu
URL alatt elérhető weboldalain a Pénzügyiállás termékhez kapcsolódó technikai felületen,
platformján (a továbbiakban: Felület) az ÁSzF szerinti szolgáltatásai (a szolgáltatások
összessége a továbbiakban: Szolgáltatás) nyújtására és igénybevételére vonatkozó jogokat és
kötelezettségeket.
Szolgáltató adatai
- neve: Magyar Könyvvizsgáló Kamara Oktatási Központ Kft.
- székhelye: 1063 Budapest, Szinyei Merse Pál utca 8.
- képviselője: dr. Lakrovits Elvíra, ügyvezető
- cégjegyzékszáma: 01-09-681727
- adószáma: 11891019-2-42
- telefonszáma: (1) 479 9900
- elektronikus elérhetősége (kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési
címe): penzugyiallas@mkvkok.hu
1. A Szolgáltatásokat a Szolgáltató az ÁSzF-ben meghatározottak szerint az eseti
megrendelések elfogadását és jóváhagyását követően nyújtja, ami a szolgáltatás egyedi
szerződésének minősül. Jelen ÁSzF valamennyi hatálya alatt megkötött szerződésére
irányadó az egyedi szerződések eltérő és kifejezett rendelkezéseinek hiányában. A
Szolgáltatás megrendelője (a továbbiakban: Megrendelő) megrendelésével, így a szerződés
megkötésével a jelen ÁSZF tartalmát (ide értve az ÁSzF-ben hivatkozott dokumentumokat
is) megismertnek és elfogadottnak minősíti.
2. A Szolgáltató a Megrendelő által igénybe venni kívánt Szolgáltatások szerződésszerű
biztosítására, míg a Megrendelő az ÁSzF és a vonatkozó szerződés feltételeinek
maradéktalan megtartása mellett, az adott szolgáltatásra vonatkozó, megrendelés szerinti díj
megfizetésére vállal kötelezettséget. A Megrendelő vállalja, hogy a Szolgáltatás nyújtásával
kapcsolatban megad minden olyan információt, amely a Szolgáltatás nyújtásához szükséges.
A Szolgáltató a Szolgáltatásához kapcsolódó egyes szolgáltatási elemeket a Felületen, illetve
a Megrendelő egyéni fiókjának funkcionalitásain keresztül nyújtja.
3. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés csak abban az esetben minősül a
Szolgáltató által elfogadottnak, ha a megrendelést a Szolgáltató visszaigazolja, illetve azt
jóváhagyja. Amennyiben a megrendeléssel összefüggésben több visszaigazolás történik, úgy
az érintett szolgáltatás tekintetében a Szolgáltató utolsó visszaigazolása az irányadó. A
visszaigazolásra, jóváhagyásra nem került megrendelésekért a Szolgáltató nem felel.
4. A Szolgáltató természetes személyek számára nem vállalja a Szolgáltatás nyújtását, így a
Megrendelő természetes személy nem lehet.

A regisztráció
5. A Megrendelő regisztráció útján nyer jogosultságot a Felület használatához. A regisztráció
során kötelezően kitöltendő adatok az alábbiak:
- cégnév, illetve egyéni vállalkozó neve
- adószáma
- kapcsolattartó neve, email címe, telefonszáma
- választott jelszó.
6. A regisztrációval egyidejűleg Megrendelő kijelenti, hogy a hatályos jogszabályoknak
megfelelően működő egyéni vállalkozó, illetve gazdálkodó szervezet, avagy egyéb
foglalkoztatási jogosultsággal bíró szervezet, valamint szavatolja, hogy a Felületen a
továbbiakban elvégzett műveleteket kizárólag a képviseletre feljogosított és jogosult
személyek végzik. Ezen kötelezettség megszegése esetén a teljes felelősség a regisztrált
igénybevételre jelentkezőt terheli, a Megrendelő e-mailcíme és jelszava megadásával,
valamint a Megrendelő Felületen tett tájékozódása, a jelen ÁSzF és az Adatkezelési
Tájékoztató elolvasása és megértése után, az itt hivatkozott dokumentumok
rendelkezéseinek elfogadásával történik.
7. A Megrendelő a regisztrációját követően hozzáférést kap a Felületen saját egyéni fiókjához,
amelyen az általa aktiválni kért bármely e-mailcím és az ahhoz tartozó jelszó megadásával,
figyelemmel kísérheti hirdetés feladása esetén a szolgáltatás teljesítésének folyamatát,
megtekintheti valamennyi korábban feladott hirdetését, illetve az esetleges további
teendőkről tudomást szerezhet.
8. A Megrendelő egyéni fiókjában megadott adatai bármikor módosíthatóak.
9. A Megrendelő jogosult jelszavát bármikor megváltoztatni. A Szolgáltató a Megrendelő
biztonsága érdekében javasolja, hogy a Megrendelő rendszeresen módosítsa a használt
jelszavakat.
10.
A regisztráció során
tájékoztatójában foglaltakat.
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11.
A Felületen nyújtott szolgáltatásokat regisztrációt követően veheti igénybe Megrendelő
az ÁSzF szerint.
A szolgáltatás
12.
A regisztrált Megrendelő egyéni fiókjában álláshirdetéseket tölthet fel a Felületre. Egy
hirdetés megjelentetéséhez esetén a következő adatok megadása szükséges:
- hirdetés megnevezése (a hirdetés feladását követően nem módosítható),
- kategória,
- feladatkör – szabad szöveges kitöltés,
- leírás,
- minimálisan elvárt iskolai végzettség: alap-, közép- vagy felsőfokú,
- elvárt szakmai tapasztalat – választható,
- nyelvtudás (nyelv és annak szintje),
- elvárt szakmapi képzettség – szabad szöveges,
- munkavégzés helye – település lista (a hirdetés feladását követően nem módosítható).

13.
A Megrendelő felelősséggel tartozik azért, hogy a Felületen megjelenő
álláshirdetésének tartalma megfeleljen a vonatkozó jogszabályokban, így különösen a
gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvényben foglalt rendelkezéseknek.
14.
Tilos olyan hirdetés elhelyezése, amely valótlan, pontatlan vagy megtévesztő adatokat
tartalmaz.
15.
Az Állásajánlatok kategóriában kizárólag konkrét, valós, a Felület szakmai szempontjai
szerint pénzügyi ágazatba sorolható, vagy pénzügyi ágazati kapcsolódású álláshirdetés
adható közre.
16.
Megrendelő az egyéni fiókjában tudja feltölteni a hirdetést és a megjelentetésre
vonatkozó igényeket. A Megrendelő a fiókjának Álláshirdetés feladás menüjében készíti el
a megjelentetni kívánt hirdetése szövegét. Megrendelő egy kontrollablak segítségével
ellenőrizheti a hirdetés tartalmi és arculati elemeit, ezt követően jóváhagyja a látványtervet,
majd kiválasztja a hirdetési csomagot és azzal együtt annak ellenértékét kifizeti.
17.
A kiválasztott Szolgáltatásért bankkártyával fizet a Megrendelő az OTP Simple
rendszerének használatával vagy díjbekérő megküldését követően átutalással. A bankkártyás
fizetés teljesítéséhez a rendszer elnavigál a Simple oldalára, ahol a Megrendelő az adatainak
megadásával az ellenértéket kifizeti.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a Megrendelő www.penzugyiallas.hu portál
egyéni fiókjában tárolt alábbiakban felsorolt adatait átadja az OTP Mobil Kft. (1093
Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. A Szolgáltató, mint adatkezelő
által továbbított adatok köre a következő: Megrendelő neve, számlázási címe, kapcsolattartó
neve és email címe. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és
célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, a következő linken tekinthető meg:
http://simplepay.hu/vasarlo-aff
Amennyiben itt lezárul a fizetési folyamat megszakítás nélkül, úgy az álláshirdetés
automatikusan továbbításra kerül a Szolgáltató felé email formájában. A Szolgáltató
adminisztrátora (aki a Felület kezelési funkcióihoz korlátlanul hozzáfér, a továbbiakban
adminisztrátor) formai szempontból és a jelen ÁSzF 22-24. rendelkezései alapján tartalmilag
is lektorálja a hirdetést.
18.
A hirdetési igény elküldésével fizetési kötelezettsége keletkezik a Megrendelőnek a
hirdetés feladása menüpontban választott csomagnak megfelelően. A fizetést követően a
Szolgáltató a teljesítésről a banki feldolgozást követően elektronikus számlát bocsát ki,
amelyet a Megrendelő a fiókjában érhet el és onnan töltheti le. Amennyiben Megrendelő
akként nyilatkozik, hogy elektronikus számlát nem fogad be, úgy Szolgáltató külön igény
szerint kiállítja a papír alapú szigorú számadású bizonylatot és azt a Megrendelő fiókjában
megadott címre postai úton küldi meg.
19.
A hirdetés megjelenésének kezdeményezését és a fizetési kötelezettség teljesítését
követően a Szolgáltató adminisztrátora áttekinti a hirdetést és azt jóváhagyás esetén élesíti,
ezt követően emailben igazolja vissza a hirdetés megjelenését és annak utolsó megjelenési
napját.

20.
A Megrendelőnek az egyéni fiókja használatával közvetlenül a Felületen keresztül
kétszeri ingyenes módosítási lehetősége van egy adott hirdetéssel kapcsolatban (úm.
módosítás, pontosítás, javítás) anélkül, hogy a Szolgáltató ügyfélszolgálatához fordulna.
21.
A Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy a megjelenő hirdetést bármikor moderálja, és
amennyiben az ÁSzF, vagy a szerződés rendelkezéseivel összhangban nem álló
körülményeket észlel, és javaslatot tesz a módosításra. Amennyiben ezt a javaslatot a
Megrendelő nem fogadja el, vagy arra határidőben (3 munkanap) nem reagál, úgy a
Szolgáltató jogosult a hirdetés törlésére. Ilyen esetben a Szolgáltatás teljesítettnek minősül
és a Megrendelő a már megfizetett díj visszaigénylésére nem jogosult.
Nem jeleníthető meg olyan álláshirdetés, amely:

22.











franchise értékesítő hálózatba vagy multi level marketing (MLM) rendszerbe történő
belépést ajánl;
válaszboríték küldésére vagy pénzösszeg befizetésére hív fel;
bűncselekményre felbujtást valósít meg;
nincs tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékelésre és az emberi
méltóságra;
súlyos vagy széleskörű ellenállást vált vagy válthat ki;
becsmérlő vagy megalázó;
faji, vallási vagy politikai ellentétet szít vagy szíthat;
nem egyértelmű megfogalmazásánál fogva, nem pontosan körülhatárolhatóak az
ajánlott álláslehetőség paraméterei, illetve burkoltan igyekszik a nem megengedett
tartalma(ka)t megjeleníteni (pl. klubtagságot említ, az
MLM rendszerbe történő belépést otthoni munkaként tünteti fel, erotikus munkát kínál,
stb);
a munkakör ellátása nem pénzügyi ágazati, vagy annak technikai hátterét biztosító
tevékenység.

23.
A feltehetően jogsértő tartalmat a Szolgáltató jogosult előzetes értesítés nélkül
eltávolítani. Tilos olyan tartalom közzététele, amely a felhasználási feltételekbe ütközhet,
vagy amely bármilyen módon sértik vagy sérthetik a Szolgáltató érdekeit, továbbá amelyek
esetében felmerülhet a Magyarország jogszabályainak a megsértése.
24.

Így különösen tilos
 trágár kifejezéseket, sértő szavakat, másokban megbotránkozást, félelmet keltő
kifejezéseket használni;
 személyeskedni, azaz olyan megjegyzést tenni, amely másokra nézve sértő lehet
(különösen ami egy másik Felhasználót zavarhatja kora, neme, származása, vallása,
etnikai, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése, véleménye, élethelyzete
miatt), továbbá mások általi megítélésének negatív irányba történő befolyásolására
alkalmas tartalmat elhelyezni, függetlenül attól, hogy az valós vagy sem, kiemelten a
közszereplőkre vonatkozóan;
 olyan tartalmat elhelyezni, amely mások szerzői jogát, iparjogvédelmi, illetve védjegy
jogát sértheti, ilyen tartalomra utalni, vagy ilyen tartalom használatára a Felhasználókat
buzdítani;




















személyes adatokat, telefonszámot, email címet, idézett telefonbeszélgetés vagy email
részletet elhelyezni, vagy bármilyen olyan információt nyilvánosságra hozni, amelynek
nyilvánosságra kerülése az érintett személyszámára érdeksérelmet okozhat;
obszcén vagy pornográf anyagokat megjelentetni, szexuális szolgáltatást kínálni vagy
bármilyen, a közerkölcsbe ütköző tartalmat megjeleníteni;
olyan termékeket ajánlani, amelyek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést
valósít meg (pl. kábítószer, pszichotrop anyagok), vagy amelyek forgalmazása
engedélyköteles (pl. fegyverek, gyógyszerek, veszélyes tárgyak), továbbá forgalomba
nem hozható termékeket eladásra felkínálni (például engedélyezetlen élelmiszerek, át
nem ruházható értékpapírok);
olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely a Szolgáltató (vagy
annak cégcsoportjára) jóhírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen
termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyeztetheti;
a Szolgáltató döntését felülbírálni és az eltávolított Felhasználói tartalmakat bármilyen
módon újra elérhetővé tenni;
szándékosan hátráltatni a szolgáltatást (pl. flood, offtopic,script hozzászólások)
szándékosan félrevezetni a többi Felhasználót;
más Felhasználó vagy a Szolgáltatás alkalmazottja vagy megbízottja szerepében
feltűnni (pl. hasonló vagy összetéveszthető felhasználónéven bejelentkezve); más
felhasználói fiókot használni a rendszerből történt kitiltást követően;
vállalkozásokat, azok termékeit, szolgáltatásait, jó hírnevét valóságot nélkülöző módon
becsmérelni, arra nézve sértő kijelentést tenni;
bármilyen jogsértő tartalmat elhelyezni, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény
elkövetésére felhívást közzétenni, vagy erre utaló magatartást folytatni, illetve büntetni
rendelt cselekmények (bűncselekmények, szabálysértések) elkövetéséhez bármiféle
tájékoztatást adni;
a Szolgáltató szolgáltatásainak bojkottálására felhívást intézni;
reklámot közzétenni, kereskedelmi tevékenységet folytatni, vagy üzletszerű gazdasági
tevékenység előmozdítására alkalmas bármilyen tevékenységet folytatni. Reklámnak
tekintünk minden olyan információt és hivatkozást, amely nem kapcsolódik szorosan a
Szolgáltatás céljához, tartalmához, és/vagy célja üzleti haszonszerzés.;
eladási, vételi, illetve csere ajánlatot tenni, vagy segítséget kérni ilyen ügyben;
politikai vonatkozású és/vagy tartalmú hozzászólást tenni;
olyan tartalmat vagy képet elhelyezni, amely a 18 éven aluliak erkölcsi fejlődésére
károsan hathat.

25.
Az adminisztrátor a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételét korlátozhatja. Az
adminisztrátor nem köteles indokolni a döntéseit. Az adminisztrátornak nincs lehetősége,
hogy befolyásolja a Felhasználó által felöltött tartalmat, vagy azt utólag átszerkessze. Nincs
lehetősége továbbá az egyes Felhasználó által feltöltött tartalom részleteinek eltávolítására
sem.
26.
Az adminisztrátor a Megrendelő által feltöltött tartalmat csak különösen indokolt
esetben távolít el, és az egyébként nem jogsértő tartalmú Megrendelő által feltöltött tartalmat
kifejezett kérésre sem távolítja el, de a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az adminisztrátor
saját belátása szerint egyes Megrendelő által feltöltött tartalmat eltávolítson.
27.
A Megrendelő köteles közreműködni és jelezni, ha valamely tartalom, információ a
Felületen jogsértő. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és

visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadja, egyébként amennyiben a Szolgáltató
jóhiszemű eljárása során a panaszt megalapozottnak találja, az Ekertv. rendelkezéseinek
megfelelően gondoskodik az információnak a panaszban megjelölt helyről történő
eltávolításáról.
A
jogsértő
információkkal
kapcsolatos
panaszait
az
penzugyiallas@mkvkok.hu email címre továbbíthatja.
A Felület működésének leírása
28.
A Felület címsorában az Állásajánlatok fülre kattintva az aktuális álláshirdetések
jelennek meg. A hirdetések listázhatóak, kereshetőek és szűrhetőek az alábbi paraméterek
szerint:
- kategória (adótanácsadó, államháztartási mérlegképes könyvelő, bérügyintéző,
bérügyviteli munkatárs, IFRS mérlegképes könyvelő, okleveles forgalmiadószakértő, okleveles könyvvizsgáló, pénzügyi ügyintéző, pénzügyi-számviteli
ügyintéző, számviteli ügyintéző, társadalombiztosítási ügyintéző, vállalkozási
mérlegképes könyvelő, a felsorolt pénzügyi ágazati tevékenységek ellátását segítő
háttérfeladat)
- földrajzi terület (településnév beírásával)
- gyakorlat (szakmai tapasztalat, úm pályakezdő, 1-3 év gyakorlat, 3-5év gyakorlat,
legalább 5 év gyakorlat)
- nyelvismeret.
A paraméterezett keresésnek megfelelő találati listában a kiemelt hirdetések a lista tetején
jelennek meg.
29.

A hirdetés funkciói:
- előnézet:
aktiválás előtt megtekinthető a hirdetés;
- aktiválás/inaktiválás:
aktiváláskor az adminisztrátor email értesítést kap és az alapján hagyja jóvá a
végleges hirdetést. A már aktivált és még futó hirdetés bármikor inaktiválható;
- értesítő emailek:
a Megrendelő beállíthatja, hogy milyen rendszerességgel kíván emailt kapni az
adott hirdetésére jelentkezőkről;
- dashboard, statisztikák:
itt tekinthetők át a futó hirdetések és a jelentkezések.

Szolgáltatások
30.
A Szolgáltató a Megrendelő számára a következő Szolgáltatásokat kínálja (feltüntetve
a 2019. február 15-től érvényes fogyasztói árat):
 Normál álláshirdetés csomag: 9.990,- Ft +áfa
 Meghosszabbított kedvezményes álláshirdetés csomag: 7.990,-Ft+áfa
 Előresorolásos szolgáltatás: 4.990,- Ft+áfa
 Kiemeléssel biztosított szolgáltatás: 9.990,- Ft +áfa
 Komlpex álláshirdetési csomag: 19.990,- Ft+áfa
31.
A Normál, a Meghosszabbított kedvezményes és Komplex álláshirdetés csomagok (a
továbbiakban Szolgáltatás) 30 napos időtartamúak. A Szolgáltatáshoz lehet az előresorolás
és kiemelés szolgáltatást hozzárendelni, amely a Szolgáltatás időtartamáig érvényes. A

Szolgáltató fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltatás terjedelmét és / vagy
specifikálását saját belátása szerint megváltoztassa a jogszabályi keretek között.
32.
A Szolgáltatás kezdő napja a szolgáltatásnyújtás megkezdésének a napja, a szolgáltatás
utolsó napja a megrendeléstől számított 30. nap. A szolgáltatási időtartam utolsó napját
követő napon az adott hirdetés már nem jelenik meg. A Szolgáltatót minden esetben a tárgyi
szolgáltatás szerződés szerinti díja illeti meg, így abban az esetben is, ha a hivatkozottak
szerint az álláshirdetés megjelentetésének az időtartama kevesebb, mint 30 naptári nap.
33.

A kategorizálás a pozíciónév és a kategória alapján történik.

34.
A hirdetés általában a munkaadóról szóló rövid tájékoztatóból, valamint a pozíciónév,
a feladatok, a Megrendelő által kínált feltételek, a jelentkezés módja és az elérhetőség
leírásából áll. A hirdetés kizárólag a Megrendelő tárgyilagos bemutatását tartalmazhatja az
adott pozícióhoz szükséges mértékben. Amennyiben a hirdetésre történő jelentkezéseket
nem a Megrendelő, hanem a Megrendelő megbízásából harmadik személy dolgozza fel
(végez vele bármilyen műveletet), így a jelentkezéseket ezen harmadik személy fogadja, úgy
ezen körülményt egyértelműen közölni kell a hirdetésben a harmadik személy megnevezése
mellett.
35.
A Megrendelő az aktív hirdetés módosítását két alkalommal kérheti. A módosítási
igényt a Szolgáltató hagyja jóvá, és annak megfelelően Szolgáltató a hirdetést módosítja.
A szerződés létrejötte
36.
Amennyiben jelen ÁSzF másként nem rendelkezik, a szerződés a Megrendelő hirdetési
igénye elküldése és fizetési kötelezettség teljesítését követően jön létre.
37.
Az adminisztrátor a szerződés létrejöttét követően jóváhagyó levelében élesíti a
megrendelt szolgáltatást és erről a Felület automatikus üzenete küld a Megrendelő email
címére. A Felület használatán keresztül igénybe vehető, regisztrációhoz kötött szolgáltatás
útján létrejövő szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a Szolgáltató ezen
megrendelések alapján létrejövő szerződéseket iktatja és öt évre archiválja.
38.
A Megrendelő elfogadja, hogy a szerződéskötés módja a megrendelés összetettségének
függvényében változhat, továbbá a Szolgáltató a Szolgáltatásait egyedi csomagban, külön
megállapodás útján is biztosíthatja. A Megrendelő a megjelentetni kívánt - a meglévő
standardizált szolgáltatási struktúrába be nem illeszthető - speciális igényének biztosításával
és megjelentetésével a Szolgáltatót külön, egyedi szerződés útján bízhatja meg.
Szolgáltatás díja
39.
A Megrendelő a megrendelt szolgáltatásért a hirdetés feladásakor fizet, a kiegészítő
szolgáltatások azonban már a megjelentett és még futó hirdetés(ek)hez utólag is
megvásárolhatóak, azonban csak a Szolgáltatás időtartamáig érvényesek.
40.
A hirdetések 30 napig aktívak, lejárat előtt kedvezményesen hosszabbíthatóak újabb
harminc napra.
41.
A Megrendelőt a hirdetés feladásakor a rendszer tovább navigálja a fizetési oldalra.
Amennyiben itt lezárul a fizetési folyamat megszakítás nélkül, úgy az álláshirdetés
automatikusan továbbításra kerül az adminisztrátor felé jóváhagyásra.

42.
A Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy a megjelenő hirdetést bármikor moderálja, és
amennyiben az ÁSzF, vagy a szerződés rendelkezéseivel összhangban nem álló
körülményeket észlel, úgy javaslatot tesz a módosításra. Amennyiben ezt a javaslatot a
Megrendelő nem fogadja el, vagy arra határidőben (3 munkanap) nem reagál, úgy a
Szolgáltató jogosult a hirdetés törlésére. Ilyen esetben a Szolgáltatás teljesítettnek minősül
és a Megrendelő a már megfizetett díj visszaigénylésére nem jogosult.
A hirdetés alapárában benne foglalt szolgáltatások
43.
A Szolgáltató vállalja a hirdetés tartalmi és arculati elemeinek megszerkesztését,
valamint lehetővé teszi az álláshirdetésre történő jelentkezést a Szolgáltatón keresztül a
„Jelentkezem” gombra történő kattintás után, a jelentkezési űrlap kitöltését követően a
pályázatok elérhetővé válnak a Felületen található Jelöltkezelő rendszerben.
44.
A hirdetés megjelenítése a Pénzügyiállás felületeken (pl.: weboldal, mobilweb,
mobilapplikáció illetve bármely böngészőt vagy Android, iOS, Windows, Linux operációs
rendszer futtatni képes készülék).
45.

A hirdetés megjelenítése a Pénzügyiállás facebook oldalán.

46.

Amennyiben Megrendelő igényelte, úgy szakmai és képzési hírlevél küldése hetente.

47.
Megrendelő kijelenti, kötelezettséget vállal, valamint szavatol és felel azért, hogy
amennyiben a hirdetés a Pénzügyiállás facebook oldalán nem kerül közzétételre, úgy sem ő,
sem pedig állást kínáló megbízója a Szolgáltatóval szemben semmilyen jogcímen igényt,
követelést nem érvényesít, annak érvényesítéséről a Szolgáltatás igénybevételével
kifejezetten lemond. Amennyiben Megrendelő a jelen pont szerinti közzétételt nem kívánja,
a Szolgáltatás megrendelésekor vagy annak teljesítése alatt bármikor jelezheti Szolgáltató
részére.
48.
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a hirdetésben alapáron céglogója és a hivatalos
weboldalának elérhetősége kizárólag egy-egy helyen jelenhet meg, további weboldal
elérhetőségeket, linkeket és hyperlinkeket (pl. további állásajánlatokra történő hivatkozást)
nem tartalmazhat a hirdetés.
Az alapdíjon felül fizetendő, külön díjazás ellenében igényelhető szolgáltatási elemek
49.
Az álláshirdetésekhez további – az alapáron felüli – szolgáltatások is vásárolhatóak, így
az alábbi opcionális körből választhat a Megrendelő:
- az adott hirdetés kiemelése,
- az adott hirdetés előresorolása,
- hosszabbítás.
Hirdetésaktiválási határidő
50.
A Szolgáltató a hozzá munkanapon 17.00-óráig – pénteken 14-óráig – beérkező,
álláshirdetések közzétételére vonatkozó igénybejelentések esetén az igényeket a beérkezést
követő következő munkanap végéig áttekinti és módosítás esetén visszajelez a
Megrendelőnek, illetve azt jóváhagyja és aktiválja.
51.
A Szolgáltató az adott munkanapon 17.00 óráig – pénteken 14-óráig – érkező
igénybejelentéseket érkezési sorrendben dolgozza fel, a korábban érkező megrendelések

alapján a hirdetések az adott napon korábban kerülnek kihelyezésre. Szolgáltató törekszik
arra, hogy a beérkező megrendeléseket mielőbb teljesítse.
52.
A fenti határidők minden esetben munkanapokra vonatkoznak és a Megrendelő külön
kérése esetén sem kérhet későbbi közzétételt.
53.
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a hirdetéssel kapcsolatban utóbb
módosítási igénye van, vagy módosítási igény válik szükségessé az ÁSzF szerint, úgy az
eredeti látványterv nem tekinthető elfogadottnak, ugyanakkor a módosított látványtervet az
ÁSzF szerint el kell fogadni.
54.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a fenti határidőktől megfelelő értesítés
esetén eltérjen (pl. előzetesen bejelentett sztrájk, egyéb vis major esemény kapcsán, az
ÁSzF-ben meghatározott feltételektől eltérő igények esetén), amit a Megrendelő tudomásul
vesz és elfogad.
55.
A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az aktuális hirdetésekben szereplő
állások időközbeni betöltéséről, vagy az állásajánlatok időszerűségének egyéb okból történt
megszűnéséről, a Szolgáltatót haladéktalanul értesíti. Az értesítés elmulasztásából származó
valamennyi kárt a Megrendelő viseli. A Szolgáltató a Megrendelő értesítését követően
eltávolíthatja az aktualitását vesztett hirdetést, azonban a Megrendelő változatlanul a
hirdetés megrendelt, teljes időtartamára vonatkozó hirdetési díjat köteles megfizetni.
Hirdetés-átruházási tilalom
56.
A Megrendelő sem ingyenesen, sem visszterhesen nem jogosult a hirdetési felületet akár
részben, akár egészben harmadik személyre átruházni, vagy átengedni. A Felületen kizárólag
a saját hirdetéseit jogosult megjelentetni.
57.
A Megrendelő a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás jelszavát, illetve a jelen
szerződés által keletkezett adatbázis-hozzáférési lehetőségét és egyéb jogait harmadik
személynek nem adhatja át. Amennyiben bármelyik Megrendelő ezen kötelezettségét
és/vagy a hirdetés- átruházási tilalmat megszegi, úgy az súlyos szerződésszegésének
minősül. A Megrendelő ilyen esetben köteles a szerződés létrejöttének időpontjában a
Szolgáltató médiaajánlatában rögzített, egy darab Álláshirdetésre meghatározott nettó
ellenérték tízszeresének megfelelő összegű kötbért megfizetni a Szolgáltatónak. A
Szolgáltató érvényesítheti a kötbér összegét meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő
valamennyi egyéb igényét is.
A megrendelés visszautasítása, a közzététel megszüntetése
58.
A Megrendelő nem kérheti olyan hirdetés megjelentetését, illetve Szolgáltató
megtagadhatja a közzétételt, vagy bármikor törölheti a már megjelent hirdetést, vagy a
Szolgáltatás nyújtását felfüggesztheti, ha a Megrendelő jelentős mértékben megsérti az
ÁSzF rendelkezését és/vagy a szerződés rendelkezéseit és/vagy a hirdetés jogszabályba
ütközik és/vagy hatósági rendelkezésbe, így különösen az alábbi esetekben:
a) a hirdetés nem tartalmazza a valóságnak megfelelően legalább a meghirdetett állás
megnevezését a követelményeket/feladatokat és a jelentkezés módját és/vagy a hirdető
egyéni vállalkozó, illetve cég nem azonosítható be egyértelműen;
b) álláshirdetés esetében, ha a logó és URL megjelenítésen túlmenően a hirdetés egyes
elemei, vagy teljes egésze elektronikus hirdetésnek, illetve reklámnak minősülhet, így
az olyan hirdetés, amely közvetve vagy közvetlenül népszerűsít egy vállalkozást, vagy
annak áruját, szolgáltatását, tevékenységét, pld. ha a cégismertető reklámnak minősül,

c)

d)
e)
f)
g)

h)

i)
j)

k)

l)
m)

ha a Megrendelő saját weboldalára navigálja el a felhasználót további állásajánlatok
megismertetése céljából stb.;
az álláshirdetés nyilvánvalóan hiányos, nem létező, nem konkrét, ellentmondásos,
félrevezető, valótlan, irreális, objektíve teljesíthetetlen vagy tréfás adatokat, pozíciót,
követelményeket, ajánlatot, vagy egyéb elemeket tartalmaz, illetve ténylegesen nem
álláshirdetés;
a közlés és/vagy megjelenés sérti, vagy sértheti más természetes személy, vagy
gazdasági társaság jó hírnevét;
az álláshirdetés olyan állásajánlatot tartalmaz, amely díj fizetéséhez köti az
állásközvetítést;
az álláshirdetés több állásajánlat közzétételét tartalmazza;
a Megrendelő, illetve a Megrendelő és az állást kínáló ügyfele - logóján és hivatalos
weboldalának nyitó oldalára mutató URL-jén túlmenően egyéb logó, kép, grafikus
ábrázolás, link található benne;
a hirdetés a Szolgáltató egyoldalú megítélése szerint a Felület, vagy a Szolgáltató
arculatával, szellemiségével össze nem egyeztethető, üzletpolitikai elveivel ellentétes,
a Szolgáltató reklámpiaci és/vagy üzleti érdekeit közvetlenül, vagy közvetett módon
sérti;
technikai, illetve terjedelmi okból nem teljesíthető, illetve nem felel meg a vonatkozó
technikai paramétereknek;
a hirdetés egyes tartalmi elemeire, így különösen a megjelenített logóra, linkre és
bármely egyéb reklámnak minősíthető megjelenésre vonatkozó feltételeknek nem felel
meg a hirdetés;
az állásajánlat megjelentetése olyan „képi formában” nem lehetséges, amely nem teszi
lehetővé a kereshetőséget, illetve szerkeszthetőséget az adott megjelenésben és/vagy a
megjelenésének több mint egyharmada dizájn elem (logó, kép, fejléc, grafikus ábrázolás
stb.);
azzal szemben hatóság - akár hivatalos, akár informális úton - kifogást emelt;
a jelen ÁSzF valamely releváns rendelkezését jelentősen megsérti, különös tekintettel a
Megrendelői szavatosságvállalásokra.

59.
Fenti esetekben a Szolgáltató jogosult a már megkötött szerződést azonnali hatállyal
felmondani, a szolgáltatás nyújtását megszüntetni, felfüggeszteni, illetve kötelezheti a
Megrendelőt az okozott károk és a Szolgáltató szükséges költségeinek a megtérítésére. A
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Megrendelővel és harmadik
személyekkel szemben nem felel a hirdetésnek a Megrendelő érdekkörében felmerült okból
történő, az ÁSzF és/vagy a Megrendelővel kötött szerződés megszegése miatti eltávolítása,
illetve az ahhoz való hozzáférés nem biztosítása révén keletkezett kárért, vagy bármely
egyéb igényért. A jelen rendelkezés irányadó a közzététel megtagadására is. A jelen pontban
meghatározott esetekben a Szolgáltatót semmiféle kártérítési vagy egyéb helytállási
kötelezettség nem terheli. A jelen rendelkezések megfelelően irányadóak az ÁSzF 22-24.
pontok szerinti a hirdetés tartalmi követelményeire vonatkozó rendelkezések megsértése
esetén is.
Fizetési feltételek
60.
A Szolgáltató az igénybe vett szolgáltatásokról – eltérő megállapodás hiányában vagy
az ÁSzF eltérő rendelkezése esetén – a mindenkori árszabás (elérhető a
https://www.penzugyiallas.hu) alapján a szolgáltatás kifizetésének banki feldolgozását
követően állítja ki az elektronikus számlát a

61.
Megrendelő felé és az a Megrendelő egyéni fiókjában érhető el. Az árak változásáról a
Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 30 nappal tájékoztatja a Megrendelőeket a Felületen.
Az egyes szolgáltatások díja egyedi megállapodás alapján a jelen ÁSzF -től/Felületen
közzétett áraktól eltérhet.
62.
Külföldi Megrendelő részére a számlák a teljesítési időpont napján érvényes MNB
középárfolyamon számolt devizaérték szerint kerülnek kiállításra. A számla ellenértékét a
számla szerinti pénznemben kell rendezni.
63.
Bármely számlával kapcsolatos kifogás csak a vitatott tételt érinti, a többi tétel, valamint
a számla esedékességén nem változtat. A számlával kapcsolatos kérdéseket, kifogásokat,
annak kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül írásban kell közölni. E határidőn túl
reklamációnak helye nincs, Megrendelő a számla vitatásának jogáról kifejezetten lemond.
Megrendelő a jelen pontban rögzítetteket kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.
64.
A Megrendelő a szolgáltatás díját a Felületről indított, önkiszolgáló csatornán keresztüli
szolgáltatás megrendelésekor a Felületen keresztül bankkártyával, HUF-ban egyenlítheti ki.
A hirdetés megjelenéséről/egyéb szolgáltatás nyújtásának megkezdéséről a Megrendelő emailen keresztül értesítésre kerül, az elektronikus számlát, pedig a megadott e-mail címre
küldi a rendszer.
Felelősség
65.
A Megrendelő szavatolja, hogy a Szolgáltatást rendeltetésszerűen, kizárólag jogszerű
módon és célokra, jelen ÁSzF és a szerződés, továbbá a vonatkozó jogszabályi
rendelkezések betartásával veszi igénybe.
66.
A Megrendelő ezúton kötelezi magát, hogy felhívásra haladéktalanul megtéríti
Szolgáltatónak mindazon bírságot, kártérítést és költséget, illetve polgári jogi igényt, amit
az ÁSzF, a szerződés és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések Megrendelő, vagy az állást
kínáló ügyfele általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a
Szolgáltatóval, illetve vezető tisztségviselőjével, vagy egyéb, a teljesítésben közreműködő
személyével szemben érvényesítenek. A fentiek alapján a Megrendelő – a jogszabályi
keretek között - köteles a Szolgáltató helyett a hatósággal, illetőleg a jogosulttal szemben
közvetlenül helytállni, a hatóságnak, illetve a jogosultnak az esedékességkor megfizetni az
előzőekben említett bírságot, kártérítést, egyéb igényt és költséget, vagy ha azt már a
Szolgáltató, vagy az érintett személy megtérítette, a Megrendelőnek a Szolgáltatóval, illetve
az érintett személlyel szemben van azonnali megtérítési kötelezettsége.
67.
A Szolgáltató minden lehetséges rendelkezésére álló technikával és eszközzel igyekszik
garantálni az általa nyújtott szolgáltatás folyamatosságát, azonban a – jogszabályi keretek
között – nem vállal felelősséget azokért a károkért, és egyéb igényekért, amelyeket a
Szolgáltatása érdek- és működési körén kívül eső elháríthatatlan külső esemény okozott és
amely a teljesítéshez szükséges munkavégzést, vagy a technikai eszközök rendelkezésre
állását akadályozza (pl. sztrájk, árvíz, földrengés, felhőszakadás, áramszünet, az internet
működési elégtelensége, adatátviteli hiba, üzemkiesés stb.). Ezekben az esetekben a határidő
automatikusan meghosszabbodik legalább az akadályoztatás időtartamával azzal, hogy
amennyiben a teljesítés adott munkanapon már nem nyújtható, automatikusan a következő
munkanapon kerül sor a szolgáltatás nyújtására. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a
Szolgáltató – a jogszabályi keretek között - a fentiekből eredő kárért, illetve bármilyen
hátrányért és igényért való felelősségét kizárja.
68.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatásai eredményeképpen létrejött
munkaviszonyból, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból eredő károkért és
egyéb igényekért. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató, a hirdetés
látogatottságának elmaradása, vagy a hirdetés, munkavállaló keresés eredménytelensége

miatt nem vonható felelősségre. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal az
adatbázisba feltöltött önéletrajzok tartalmáért, így különösen azok hitelességéért,
valódiságáért, aktualitásáért.
69.
A Szolgáltató a hirdetés megtekintéséről adott információk körében nem vállal
felelősséget azért, hogy minden megtekintés más személy részéről történik, tehát a
megtekintések statisztikailag rögzített száma nem feltétlenül egyezik meg azon személyek
számával, akik a hirdetést megtekintették. Ez utóbbi tekintetében nem áll rendelkezésre
információ.
70.
A Megrendelő tudomásul veszi, és kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltatóval
szemben – a jogszabályi keretek között – kárigény, vagy egyéb igényérvényesítés csak a
kárigénnyel érintett szolgáltatás díja mértékéig érvényesíthető. A Szolgáltató – a jogszabályi
keretek közötti - kártérítési felelőssége kizárólag a tényleges közvetlen károkra korlátozódik,
és a Szolgáltató – a jogszabályi keretek között kifejezetten kizárja a felelősségét bármiféle
közvetett vagy következményi, illetve biztatási jellegű kárért, és igényért, ideértve többek
között az elmaradt hasznot, a költségeket illetve a nem vagyoni kárt is, kivéve, ha a jelen
rendelkezés szerinti valamely feltétel alkalmazását jogszabály kifejezetten kizárja. A
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás díjai a jelen, és az ÁSzF egyéb pontjaiban
meghatározott felelősségkorlátozásokra tekintettel lettek az adott mértékben megállapítva.
71.
A Megrendelő semmilyen nyilvános (ideértendő az Internetet is) megnyilatkozása során
nem tehet sem a Szolgáltatóra, sem a Szolgáltató cégcsoportjára, vagy annak termékeire,
szolgáltatásaira, brand-jeire, munkatársaira, szerződött partnereire, illetve képviseletében
eljáró személyekre semmilyen negatív, vagy ésszerűen eljárva akként értékelhető
megjegyzést és egyebekben sem tanúsíthat olyan magatartást, mellyel a Szolgáltató, vagy a
Szolgáltató cégcsoportjának üzleti érdekeit sértheti.
72.
Megrendelő nem jogosult, egyben köteles tartózkodni a Szolgáltató védjegyeinek (ide
értve a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató szolgáltatásának azonosítására alkalmazott bármely
megjelölést és/vagy hirdetési vagy promóciós megjelenést és információt) felhasználásától,
így különösen nem hirdetheti a saját, vagy harmadik személy szolgáltatását (akár külön, akár
csomagban, akár bármely összetett értékesítési konstrukcióban) www.penzugyiallas.hu,
feltüntetésével, megnevezésével, vagy arra való hivatkozással, sem az írott, sem az
elektronikus médiában, kivéve, ha erre a Szolgáltató kifejezett és előzetes írásbeli engedélyt
adott.
73.
A Megrendelő kijelenti és szavatol azért, hogy az általa közölt adatok, információk és
az átadott hirdetési anyag a valóságnak megfelel, nem sérti harmadik személy jogait (így
többek között szerzői jogokat, iparjogvédelmi oltalom alatt álló alkotásokhoz fűződő
jogokat, védjegyhez fűződő jogokat, személyhez fűződő jogokat), a vonatkozó
jogszabályoknak megfelel. Megrendelő kijelenti és szavatolja, hogy a Jelölttel végeztetni
kívánt tevékenység végzése nem ütközik jogszabályba, illetve nem sért hatósági vagy egyéb
előírást.
74.
Amennyiben a Megrendelő érdekkörébe tartozó okból nem nyújtható a Szolgáltatás, úgy
az nem eshet a Szolgáltató terhére.
75.
Megrendelő a regisztrációjával egyidejűleg kijelenti, hogy a hatályos jogszabályoknak
megfelelően működő egyéni vállalkozó, illetve gazdálkodó szervezet, és szavatolja, hogy a
regisztrációt, valamint a Felületen a továbbiakban elvégzett műveleteket kizárólag a
(cég)képviseletére feljogosított és jogosult személyek végzik. Ezen kötelezettség
megszegése esetén a teljes felelősség a regisztrált egyéni vállalkozót, illetve gazdasági
társaságot terheli. Amennyiben adat merülne fel arra tekintettel, hogy Megrendelő a
regisztrációja során nem valós adatokat szolgáltatott, Szolgáltató jogosult a szolgáltatások
teljesítését Megrendelő felé felfüggeszteni.

Adatkezelés és adatvédelem
76.
Szolgáltató felhívja Megrendelő figyelmét arra, hogy a birtokába kerülő önéletrajzok,
egyéb, a felhasználók hozzájárulásával továbbított adatok, felhasználók által feltöltött
dokumentumok személyes adatokat tartalmaznak, illetve személyes adatnak minősülnek. A
Megrendelő kijelenti és szavatolja, hogy a Szolgáltató által a jelen ÁSzF alapján
hozzáférhetővé tett személyes adatokat, szakmai önéletrajzokat, és az álláskereső
hozzájárulásával hozzáférhetővé tett egyéb információkat – összhangban a Szolgáltató
Adatkezelési Tájékoztatójával és a mindenkori vonatkozó jogszabályokkal, így különösen
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény , valamint 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 (2016. április 27.) rendelkezéseivel– bizalmasan és jogszerűen kezeli, és kizárólag
az adott szolgáltatás céljára, azaz saját,- illetve az álláshirdetésben meghirdetett állást kínáló
megbízója - munkaerő szükségletének kielégítése érdekében, a felhasználáskor már adott,
konkrét, nyitott pozíciójú állással kapcsolatban használja fel, azt harmadik személyek
számára ki nem adja, hozzáférhetővé nem teszi, a pozíció betöltését követően, de legkésőbb
a hirdetés lejártát, vagy az önéletrajz, egyéb dokumentum letöltését követő legkésőbb 90.
napon törli.
77.
Megrendelő köteles gondoskodni a birtokába jutott személyes adatok védelméről,
illetve felhasználás utáni megsemmisítéséről. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa
végzett jogosulatlan adatkezelésből eredő bármilyen nemű károkozásért és egyéb igényért
teljes felelősséggel tartozik a vonatkozó jogszabályok szerint.
78.
A Megrendelő felel azért és szavatolja, hogy a Szolgáltatás útján általa megtekintett,
felhasznált, illetve birtokába került önéletrajzok, pályázatok és egyéb személyes adatok
kapcsán az álláskeresők információs önrendelkezési jogaikat érvényesíteni tudják, és az
ehhez szükséges információk elérését az álláskeresők számára biztosítja. Megrendelő
kötelezettséget vállal és szavatol, hogy amennyiben
a) az álláskeresők információs önrendelkezési joguk érvényesítése keretében hozzá,
illetve állást kínáló Megrendelőhöz kérelmet intéznek vagy
b) az álláskeresők a Szolgáltatónál terjesztenek elő a Megrendelő, illetve állást kínáló
megbízója adatkezeléséhez kapcsolódó kérelmet, amelynek folytán a Szolgáltató a
jelentkező e tárgyú kérelmét Megrendelő részére továbbítja.
79.
Megrendelő, illetve állást kínáló megbízója a kérelemben foglaltaknak 5 munkanapon
belül eleget tesz vagy közli a jelentkezővel a kérelem elutasításának megalapozott ténybeli
és jogi indokait, erről közvetlenül értesíti a jelentkezőt a Szolgáltató egyidejű tájékoztatása
mellett.
80.
A 77. b) pontba foglalt esetben a Megrendelő kérelemre adott válaszáról annak
kézhezvételét követően a Szolgáltató is tájékoztatja a jelentkezőt.
81.
Megrendelő kötelezettséget vállal és szavatol, hogy ő, illetve állást kínáló megbízója a
Szolgáltatóval maximálisan, teljes körűen és minden tekintetben együttműködik az
álláskeresők kérelmeiben foglaltak teljesítése, a kérelmek megválaszolása, valamint az
esetleges hatósági és/vagy bírósági eljárások tekintetében. A jelen pontba foglalt
kötelezettség-, illetve szavatosságvállalás megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül,
amelynek esetén Megrendelő szerződésszegési eseményenként 100.000 Ft, azaz Százezer
forint szerződésszegési kötbér megfizetésére köteles Szolgáltató erre irányuló írásbeli

felszólításától számított 8 napon belül, ezen túlmenően köteles megtéríteni a Szolgáltatónál
a megrendelői kötelezettség-, illetve szavatosságvállalás megszegése folytán felmerült
valamennyi kárt.
82.
Megrendelő szavatolja a Szolgáltató felé, hogy a kapcsolattartók hozzáférés
igénylésükkel egyidejűleg hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataik (név, e-mailcím,
hívás, stb.) a Szolgáltató, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szolgáltató
minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a megrendelt szolgáltatás
teljesíthetősége érdekében a szolgáltatás időtartama alatt, illetve a Szolgáltatás teljesítését
követően, a szerződésből folyó jogok és kötelezettségek teljesíthetőségének szükséges
időtartamáig.
83.
A Megrendelő a hirdetés szolgáltatás igénybevétele esetén hozzájárul ahhoz, hogy a
hirdetés a Szolgáltatóval kötött szerződés alapján és annak megfelelően megjelenítésre
kerüljön.
84.
A Megrendelő kijelenti, hogy a Szolgáltató Felületein keresztül elérhető Adatkezelési
Tájékoztató vonatkozó rendelkezéseit megismerte, azokat elfogadja.
85.
Abban az esetben, ha a Megrendelő személye nem azonos az állás tényleges kínálójának
személyével, úgy a jelen ÁSzF -ben Megrendelő alatt megfelelően kell érteni az állás
tényleges kínálójának személyét is. Megrendelő kötelezettséget vállal, felel és szavatol, hogy
minden esetben beszerzi az állást kínáló megbízója, illetve az érintettek, az adatok
jogosultjának hozzájárulását a jelen ÁSzF szerinti közzétételhez és az ezzel összefüggő
adatkezeléshez, Szolgáltató részére pedig azokat a Szolgáltató kérésére annak
rendelkezésére bocsátja.
Vegyes rendelkezések
86.
A Szolgáltató rendszerében rögzített álláshirdetésnek a Megrendelő által, a megjelölt
időtartam lejáratát megelőzően kezdeményezett törlése esetén a Megrendelő nem tarthat
igényt az ellenérték időarányos részének visszatérítésére, a fizetési kötelezettség ebben az
esetben is terheli a Megrendelőt.
87.
Amennyiben a Szolgáltató a regisztrációkor, az igénybejelentéskor megadott adatok
átvizsgálásakor, vagy utóbb megállapítja, hogy a Megrendelő nem jogosult a szolgáltatás
igénybevételére (pl. egy nem bejegyzett vállalkozásról van szó, vagy a Megrendelő egy
másik vállalkozás adatait használja fel jogosulatlanul erre a célra), a hirdetési szolgáltatás
nyújtását, a hozzáférés biztosítását azonnal leállítja, felfüggesztheti, illetve a megkötött
szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.
88.
A Szolgáltató jogosult a szolgáltatásnyújtás azonnali leállítására, felfüggesztésére, ha a
Megrendelő jelentősen megsérti az ÁSzF feltételeit, így különösen, ha:
a) a Megrendelő nem megfelelően kezeli az önéletrajz-adatbázisból szerzett vagy
egyéb, a Szolgáltató által rendelkezésére bocsátott adatokat, vagy a megtekintési
és/vagy letöltési szabályokat megszegi,
b) a Megrendelő megszegi az álláskeresőkkel történő kapcsolatfelvétel szabályait,
c) a Megrendelő a saját regisztrációján keresztül lehetővé teszi a Szolgáltatások
használatát harmadik személynek,
d) a Megrendelő megszegi a hirdetés átruházásra vonatkozó tilalmat,
e) jogszabályi rendelkezésekbe ütköző magatartást tanúsít,
f) amennyiben a Megrendelőnek a Szolgáltatóval szemben ki nem egyenlített tartozása
van, illetve ha a Megrendelő ellen csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási, illetve
egyéb, jogutód nélküli megszűnést eredményező eljárás indul.

89.
A fenti esetekben megfelelően irányadó a megrendelés visszautasítása és a közzététel
megszüntetése kapcsán szabályozott felelősségi és jogosultsági viszony, illetve a vonatkozó
jogok gyakorolhatósága.
90.
Előresorolásos álláshirdetésre kizárólag aktív hirdetés esetén van lehetőség. A
Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben nem kér speciális elhelyezést, úgy a hirdetés
a Felületen történő kihelyezés időpontja szerint rangsorolva jelenik meg. A Megrendelő
tudomásul veszi továbbá, hogy a hirdetés vizuális- és szövegkörnyezetével kapcsolatban
semmiféle igényt nem támaszthat.
91.
A Megrendelő a Szolgáltató által készített hirdetést, annak formai elemeit, forráskódját
a Szolgáltatáson kívüli egyéb módon és helyen, csak a Szolgáltató előzetes írásbeli
beleegyezésével jogosult felhasználni.
92.
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy – eltérő megállapodás hiányában - az alapáron
felül, a fizetendő felár ellenében és aszerint, hogy a Megrendelő saját maga az állás kínálója,
vagy a megrendelést a megbízója érdekében adja a Szolgáltatónak, a hirdetésben kizárólag
saját, valamint a meghirdetett állást kínáló ügyfelének megnevezése, saját, illetve a
meghirdetett állást kínáló ügyfelének céglogója, és/vagy terméke, szolgáltatása logója
és/vagy a hivatalos weboldalaik elérhetősége jelenhet meg. További weboldal
elérhetőségeket, logókat, linkeket és hyperlinkeket (pl. további állásajánlatokat) nem
tartalmazhat a hirdetés. Alapáron kizárólag a Megrendelő megnevezése, a Megrendelő saját
céglogója és/vagy terméke, és/vagy szolgáltatása logója és/vagy a hivatalos weboldala
elérhetősége jelenhet meg.
93.
A Megrendelő szavatolja, hogy a saját, vagy a meghirdetett állást kínáló ügyfele
logójának, védjegyének hirdetésben történő megjelenítésével kapcsolatban minden
szükséges felhatalmazással és jogosultsággal rendelkezik, és a Szolgáltatóval szemben
semmilyen igény nem kerül érvényesítésre.
94.
A Megrendelő szavatolja, hogy az álláshirdetésben szereplő link kizárólag a saját vagy
a meghirdetett állást kínáló ügyfele által üzemeltetett, jogszerűen működő és nem korhatáros
weboldal főoldalára navigál.
95.
Az azonnali hatályú felmondás az egyedi szerződésben és/vagy az ÁSzF szerint kikötött
valamely lényeges kötelezettség megszegése esetén gyakorolható. A lényeges kötelezettség
megszegésének minősül különösen bármely szavatosságvállalás megsértése, illetve azon
esetkörök, amelyekre az ÁSzF nevesítve is kikötötte az azonnali hatályú felmondás jogát.
Amennyiben a szerződés a Szolgáltató által kerül megszüntetésre azonnali hatályú
felmondással a teljesítés bármely szakaszában, a Megrendelő köteles a szolgáltatás teljes
díját megfizetni a megrendelt időtartamra.
96.
A Megrendelő az esetleges reklamációt, szavatossági igényt a tudomására jutását
követően haladéktalanul, de legkésőbb a szolgáltatás nyújtásának befejezésétől számított 14
(tizennégy) naptári napon belül köteles a Szolgáltatónak írásban bejelenteni. Ezen határidőt
követően a Szolgáltató nem fogad el reklamációt. Megrendelő az ezen határidőn túlmenő
igényérvényesítési jogáról kifejezetten lemond.
97.
A Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy valamely ár-megállapítási tényező jogtalan
igénybevétele esetén visszaigényelje a jogtalanul igénybevett előnyt abban az esetben is, ha
az adott megrendelést már visszaigazolta, de a jogosulatlan előny igénybevételére utóbb
derült fény. A jelen rendelkezés irányadó arra az esetre is, ha az egyedi szerződés
meghatározott feltétel bekövetkeztének az esetére biztosít valamely előnyt, de a vonatkozó
feltétel nem teljesül.
98.
A Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó kiegészítő információkról a Felületen
tájékozódhat a Megrendelő.

99.
A Megrendelő és Szolgáltató kötelezik magukat, hogy a közöttük fennálló jogviszony
feltételeit – a jogszabályi keretek között - nem hozzák nyilvánosságra a jogviszony
fennállása alatt és azt követően sem.
Panaszkezelés
100. Amennyiben a Szolgáltatóhoz panaszbejelentés érkezik, akkor Szolgáltató a panaszt a
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli és az alábbiak szerint jár el:
101. A szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint orvosolja. A panaszkezelés
módját előzetesen ismerteti, ahhoz az előzetes hozzájárulást beszerzi. Ha a panaszos a
panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a
Társaság a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet
vesz fel, és annak egy másolati példányát a panaszosnak legkésőbb az érdemi válasszal
egyidejűleg, de legkésőbb 30 napon belül megküldi. A Szolgáltató panaszkezelési
szabályzata itt érhető el.
102. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek – az adatkezelésről való kitanítást követően –
tartalmaznia kell az alábbiakat:
a. a panaszos neve, lakcíme;
b. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;
c. a panaszt rögzítő neve, illetve az intézkedésre jogosult megnevezése;
d. a panasz részletes leírása;
e. a Szolgáltató a panasszal kapcsolatos intézkedése;
f. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje.
103. A panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően 30 napon belül írásban érdemben
megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. A Szolgáltató a panaszról felvett
jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig őrzi meg, és azt az ellenőrző
hatóságnak kérésre bemutatja. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató írásban ad
tájékoztatást arról, hogy a panaszos mely hatóság vagy békéltető testület eljárását
kezdeményezheti.
Záró rendelkezések, az ÁSzF közlése és hatálya
104. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSzF -ben meghatározott jogát nem gyakorolja, az nem
értelmezhető a Szolgáltató részéről történő joglemondásként.
105. A Felek a vitás kérdéseket elsősorban békés úton próbálják meg rendezni. Ennek
sikertelensége esetén magyar bíróságok joghatóságát kötik ki. A járásbíróság hatáskörébe
tartozó perekre a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. A Törvényszék
hatáskörébe tartozó perek esetében a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX.
törvény illetékességi szabályai az irányadóak.
106. A jelen Általános Szerződési Feltételek 2019. február 15-től visszavonásig, illetve a
módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban. Az ÁSzF -ben és az egyedi
szerződésekben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok az irányadóak. A
Szolgáltató - a jogszabályi keretek között - fenntartja az ÁSzF és az abban hivatkozott
dokumentumok egyoldalú módosításának jogát, amelyet a Megrendelő kifejezetten elfogad.
Az ÁSzF és/vagy a hivatkozott dokumentumok módosítását a Szolgáltató a módosulás
hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal korábban nyilvánosságra hozza a Felületen.
Nem minősül az ÁSzF módosításának az, ha a Szolgáltató az ÁSzF -ben esetlegesen
előforduló elütéseket, helyesírási hibákat korrigál, vagy olyan pontosításokat tesz benne,

amelyek az ÁSzF szerint létrejövő szerződések teljesítésére, annak bármely elemére
nincsenek releváns kihatással.
107. Nem minősül az ÁSzF módosításának az sem, ha a Szolgáltató saját magára vonatkozó
adatot korrigál. Az itt hivatkozottak szerint korrigált ÁSzF közlése, továbbá azon módosított
ÁSzF közlése, amely esetben a jogszabályi változás, hatósági aktus, illetve állásfoglalás,
vagy egyébként jogszabályból folyó kötelezettség teljesítése tette szükségessé a módosítást,
az ÁSzF -ben egyébként irányadó 15 napos határidőnél rövidebb is lehet. A Megrendelő
mindezt kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja. Az ÁSzF -re és az annak alapján létrejövő
szerződésekre, illetve kötelmekre a magyar jog az irányadó.
108. A jelen ÁSzF -nek a Megrendelővel való megismertetéséről a Szolgáltató olyan módon
gondoskodik, hogy arra a keretszerződésekben, illetve keretszerződéssel nem rendelkező
Megrendelők esetében az első megrendelés visszaigazolásában hivatkozik, a pontos elérési
útvonal megjelölésével. Az ÁSzF mindenkori hatályos és teljes szövege a Felületen
közzétételre kerül.
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