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PÉNZÜGYIÁLLÁS 

Felhasználási feltételek 

 

Jelen felhasználási feltételek (továbbiakban: szerződés) tartalmazza a Magyar 

Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. (továbbiakban: 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) elérhető szolgáltatások regisztrált álláskeresőjére (a 

továbbiakban: Felhasználó) vonatkozó használati feltételeket. A nem regisztrált álláskeresőre 

(a továbbiakban: Érdeklődő) a Szolgáltatások olyan mértékben irányadóak, amennyiben a 

Szolgáltatással összefüggő tevékenységet a jelen Szerződés hatálya alatt állónak minősíti. 

Amennyiben a Felhasználó, illetve az Érdeklődő a Szolgáltatás bármely elemének használatát 

megkezdi, azzal egyidejűleg elfogadja a jelen Szerződés feltételeit. 

 

 

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 

 

A felhasználási feltételek tartalma 

1.  Szolgáltatást a 18. életévet betöltött, önálló jognyilatkozat tételére jogosult természetes 

személy veheti igénybe 

2. A Szolgáltató bármikor jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a 

módosításról rövid felhívás formájában a www.penzugyiallas.hu oldalon tájékoztatja az 

igénybevevőket. A módosítást követően a Szolgáltatás használatával mind a Felhasználó, 

mind az Érdeklődő elfogadja a módosított feltételeket. 

3. A Szolgáltatás használatával létrejövő Szerződés nyelve a Magyar, az nem minősül írásba 

foglalt szerződésnek, azért azokat a Szolgáltató nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhetőek. 

A Szerződésnek része valamennyi a Szerződésben hivatkozott dokumentum is. 

http://www.penzugyiallas.hu/
http://www.penzugyimunka.hu/
http://www.szamviteliallas.hu/
http://www.adoszakember.hu/
http://www.adojob.hu/
http://www.penzugyjob.hu/
http://www.humanbank.hu/
mailto:penzugyiallas@mkvkok.hu
http://www.penzugyiallas.hu/
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4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét bármikor 

előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, 

tartalmát, működését megváltoztassa, illetve azon hirdetést, saját szolgáltatást vagy egyéb 

tartalmat helyezzen el. 

5. A regisztrációval vagy annak megszűnésével, illetve a Szolgáltatás működésével 

kapcsolatos rendszerüzenetekről külön menüpontban lehet leiratkozni. 

 

A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei 

6. A Szolgáltatás célja munkaerőpiaci kereslet-kínálati eszköz biztosítása a pénzügyi 

szerktorban dolgozók és ott tevékenykedő cégek számára, mely egyúttal reklámfelületet 

is biztosít a Szolgáltató részére. E célból lehetőséget nyújt, hogy felhasználói 

kereshessenek az álláshirdetésekből képzett adatbázisban, feltölthessék önéletrajzukat a 

munkaadók által kereshető adatbázisba, továbbá online hírlevelet készíthessenek a 

számukra értékes paraméterek mentén és az ajánlatokra akár online, azonnal jelentkezni 

tudjanak. 

7. A Szolgáltatás lényege az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi 

CVIII: törvény (a továbbiakban: Ekertv.) rendelkezései alapján, valamint a Szolgáltatás 

egyes részeiben a Szolgáltató vagy az általa megjelölt harmadik személyek szerzői jogi 

védelmét élvező tartalom hozzáférhetővé vagy elérhetővé tétele. A Szolgáltató nem 

ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát és nem keres olyan tényeket 

vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. 

A regisztráció 

8. A Szolgáltatás egyes elemei csak regisztrációval vehetőek igénybe. A regisztráció annak 

valós adatokkal való, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. Amennyiben a 

Felhasználó nem ad meg a regisztrációhoz szükséges adatokat, illetve a felhasználási 

feltételeket és adatkezelési szabályzatot nem fogadja el, úgy a regisztráció nem jön létre. 

Amennyiben olyan email címet ad meg, amellyel már létezik regisztráció, a Felület jelszó 

emlékeztetőt küld a felhasználónak a regisztrációban megadott email címére. 

9. A regisztráció szükséges feltétele annak megerősítése, hogy a Felhasználó a jelen 

Szerződés tartalmát ismeri. 

10. A Felhasználó a regisztráció során beleegyezhet, hogy a megadott email címére a 

Szolgáltató ún. pénzügyi karrierlevelet küldjön. A Felhasználó bármikor letilthatja a 

Pénzügyi Karrierlevél fogadását. Amennyiben ezzel a lehetőséggel a Felhasználó élni 

kíván, úgy a felhasználói fiókjában a Profil adatok pontban teheti meg, és a változás 

azonnal életbe lép. 

11. A regisztrációval létrehozott felhasználói fiók a Felhasználó meghatározott adatainak 

rögzítésére szolgál. A Felhasználó vállalja, hogy az adataiban bekövetkező változást a 

Felhasználói fiókjában rögzíti. A felhasználói jelszó és a fiók titkosságának a megőrzése 

a Felhasználó felelőssége, így terheli a fiókjában végzett valamennyi tevékenységért való 

felelősség is. A Felhasználó köteles a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni, 

amennyiben a fiókja bármilyen jogosulatlan felhasználásáról, illetve egyéb a biztonságot 

veszélyeztető és sértő magatartásról szerez tudomást. 
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12. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási feltételek megszegése esetén a 

regisztrációja, illetve a fiókja törlésre kerülhet. A Szolgáltató kizárja a felelősséget 

minden abból eredő kárért, ha a Felhasználó a jelen felhasználási feltételekbe ütköző 

magatartása, vagy jogszabályba ütköző cselekedete miatt törölte a felhasználói fiókot. 

13. A Felhasználó a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy a fiókjában feltüntetésre 

kerülő, általa megadott vagy tárolt adatok, információk, fotók a Szolgáltató vagy 

harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik. 

14. A Felhasználó a regisztráció során létrejött felhasználói fiókját bármikor törölhetik. 

Megszűnik a regisztráció továbbá a Szolgáltató általi törléssel, a Szolgáltatás 

megszűnésével. Megszűnik a fiók a Felhasználó a fiókjába történő utolsó belépését 

követő 24 hónap elteltével. 

 

A Szolgáltatás igénybevétele regisztráció nélkül 

15. Regisztráció nélkül igénybe vehető szolgáltatás az álláshirdetések böngészése az oldalon 

közzétettek között, valamint az adott álláshirdetésre történő jelentkezés önéletrajz és 

csatolt dokumentumok megküldésével. 

 

A Szolgáltatás igénybevétele során követendő magatartás 

16. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen 

felhasználási feltételekben kifejezetten nem megengedett módon történő felhasználását, 

vagy a Felület üzemeltetéséhez használt szerver leállását célozza, azt lehetővé teszi vagy 

eredményezheti, illetve veszélyezteti a rendeltetésszerű működését. 

17. A Szolgáltatás keretein belül tilos 

a. a szerzői oltalom alá eső művek megosztása, egyéb módon történő közzé, illetve 

hozzáférhetővé tétele, kivéve ha a Felhasználó saját művét (önéletrajz, 

motivációs levél, stb) teszi elérhetővé; 

b. reklám megosztása vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele; 

c. jogosulatlanul, a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról 

szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatok, vagy üzleti titkok 

megosztása vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele. 

18. A Szolgáltatás, valamint a Felületen elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A 

szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a 

Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró 

olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes 

többszörözésen, továbbá a személyes, nem kereskedelmi célból történő merevlemezre 

történő lementésen, kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel 

vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül. 

19. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és 

Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen felhasználási feltételek betartása 

mellett használható. A Felhasználót terheli a felelősség a szolgáltatással összefüggésben 

végzett valamennyi tevékenységéért. 

20. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevétele során megismert 

elérhetőségekre kizárólag az adott állásra vonatkozó jelentkezését küldheti el, így nem 

továbbíthat többek között kéretlen reklámüzeneteket (spam) ezen elérhetőségekre 
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21. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Szolgáltatás keretén belül jogsértő 

információ található, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az 

információ eltávolítása vagy a hozzáférés nem biztosítása tekintetében, beleértve a 

Felhasználó által feltöltött tartalom előzetes értesítés nélküli törlését. Amennyiben 

valamely Felhasználó a jelen felhasználási feltételek rendelkezéseibe vagy jogszabályba 

ütközően, illetve egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató 

jogosult akár előzetes értesítés nélkül a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, 

megszüntetni (önéletrajz-feltöltés esetén az önéletrajzot törölni), továbbá a személyes 

nyitóoldal beállításait, az ott tárolt információkat törölni vagy módosítani. Ezek az 

intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más 

adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak. 

22. A Szolgáltató egyoldalúan jogosult megítélni, hogy valamely Felhasználó által feltöltött 

tartalom a jelen felhasználási feltételek rendelkezéseibe ütközik-e. Így a Felhasználó 

köteles a felhasználási feltételek, valamint a hatályos jogszabályok teremtette keretek 

között használni a Szolgáltatást. A Felhasználó fiókjába feltöltött tartalma tekintetében 

felelősséggel tartozik azért, hogy a Felületen tárolt adatai, dokumentumai megfeleljenek 

a vonatkozó jogszabályokban, így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető 

feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben foglaltaknak. Tilos 

olyan dokumentum elhelyezése, amely valótlan, pontatlan vagy megtévesztő adatokat 

tartalmaz. 

23. Az adminisztrátor (aki a Felület kezelési funkcióihoz korlátlanul hozzáfér) 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. 

Az adminisztrátor a Felhasználó által feltöltött tartalmat csak különösen indokolt esetben 

távolítja el, és az egyébként nem jogsértő tartalmú, Felhasználó által feltöltött tartalmat 

kifejezett kérésre sem távolítja el. A Szolgáltató azonban fenntartja a jogot, hogy az 

adminisztrátor saját belátása szerint egyes Felhasználó által feltöltött tartalmat 

eltávolítson. 

A Felhasználó 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. 

 

Felelősségi szabályok 

24. A Szolgáltató a Szolgáltatás, illetve a Felület üzemeltetése során használt szoftver, illetve 

a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalom pontosságáért, megbízhatóságáért, 

hibamentes működéséért, teljességéért, az adott célra való alkalmasságáért semmilyen 

felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal 

összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az 

internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen 

eredetű technikai leállás, szünet, információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, 

mailto:penzugyiallas@mkvkok.hu
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mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, 

makrók vagy hacker tevékenységek). 

25. A Szolgáltató nem felelős a Felhasználó álláskeresésének eredményességéért, továbbá a 

meghirdetett állások létezéséért, aktualitásáért, az azokban foglalt információk 

valóságnak megfelelőségéért. A Szolgáltató megtesz ugyanakkor minden tőle elvárhatót 

annak érdekében, hogy a Felületen kizárólag valós álláshirdetések kerüljenek 

közzétételre, illetve, hogy a hirdetők kizárólag létező, konkrét állásajánlatokkal keressék 

meg a Felhasználót. 

26. A regisztrációkor, illetve hírlevél feliratkozáskor történő adatközlés hiányosságaiért, 

illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért Szolgáltató 

felelősséget nem vállal. 

27. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a Felhasználó 

tudtával, vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó 

ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen 

használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért. 

28. A Felület harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is 

tartalmazhat. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal 

vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket 

haladéktalanul eltávolítja a Felületről. Ezen felül a Szolgáltató az általa használt linkek 

illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és 

azok tartalmát nem ellenőrzi. 

29. A Szolgáltatás használatáért – ideértve nem kizárólagosan a Felhasználó által az 

szolgáltatással összefüggésben, illetve másként okozott, vagy egyébként a Felhasználó 

magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárt 

és jogsérelmet, illetve egyéb következményt – kizárólag az adott Felhasználó tartozik 

felelősséggel. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, 

ha a Felhasználó jogsértő magatartása miatt vagy valamely hatóság vagy bíróság döntése 

alapján valamely Felhasználói Tartalmat törölt. 

30. A Felhasználó köteles a Szolgáltatónak, illetve minden érintett harmadik személynek 

megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót vagy más 

harmadik személyt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal 

összefüggésben éri. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal 

összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval 

szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles közvetlenül 

helytállni, valamint minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a 

Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a 

Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal 

összefüggésben éri. 

31. A Felhasználó felelőssége a Szolgáltatás használatával összefüggésben elkövetett 

jogsértésért a regisztrációja megszűnését követően is fennáll. 

 

A jogviszony megszűnése 

32. A jelen felhasználási feltételek elfogadásával létrejött jogviszony megszűnik a 

Felhasználó regisztrációjának törlésével, amely esetben a fiókban mentett információk is 

törlésre kerülnek, és a jogviszony azonnali hatállyal és automatikusan megszűnik. 
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33. A regisztráció törlésének módjai: 

a) A Felhasználó a fiókjába belépve bármikor törölheti a regisztrációját. 

b) A Felhasználó bármikor kérheti a Szolgáltatótól postai vagy elektronikus 

levélben regisztrációja törlését. 

c) Amennyiben a Felhasználó megszegi a jelen Szerződés feltételeit, a 

Szolgáltató törölheti a Felhasználó regisztrációját és fiókját. 

d) A Szolgáltató törli a Felhasználó regisztrációját a fiókjába történő utolsó 

belépéstől számított 24 hónap elteltével. 

34. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás egészét megszüntesse, amely esetben 

a jelen jogviszony automatikusan megszűnik. 

 

Egyéb rendelkezések 

35. A Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik. 

 

Budapest, 2019. február 15. 

https://mkvkok.hu/adatkezelesi-tajekoztato

