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1. A szerződés tárgya 
1.1.  Jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: Szerződés) tartalmazzák azokat a feltételeket, 

amellyel a Jobing Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: a 
Szolgáltató) hozzáférést biztosít a https://www.jobing.hu honlapon (a továbbiakban: portál) 
elérhető munkaerő keresést támogató szolgáltatásokhoz a Felhasználó részére. 

1.2. A Szolgáltató adatai a következők: 
Név:     Jobing Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
 Székhely:    7621 Pécs, Jókai Mór tér 11. B. ép. fszt. 3. 
Levelezési cím:   7621 Pécs, Jókai Mór tér 11. B. ép. fszt. 3 
Elektronikus levelezési cím: info@jobing.hu 
Cégjegyzékszám:  02-10-060474 
Cégbíróság:   Pécsi Törvényszék Cégbírósága  
Adószám:   28811181-2-02 
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt. Dél dunántúli régió, Pécsi Fiók (7621 Pécs, 

Bajcsy-Zsilinszky utca 2-4.) 
Számlaszám:   11731018-21461084-00000000 

1.3. Felhasználó bármely 16. életévét betöltött természetes személy lehet, aki a portálon a 
szolgáltatások igénybevétele céljából regisztrál. 

1.4. Fogalom-meghatározások: 
1.4.1. Megrendelő: az a jogi személy munkáltató, aki állás meghirdetése végett a portálon 

regisztrál vagy e jogi személy munkáltatónak a megbízottja.  
1.4.2. Hirdetés: az az álláshirdetés, amely a Megrendelő készít a portálon munkaerő keresés 

céljából. 
1.4.3. Jelölt: az a  Felhasználó, aki közzétett álláshirdetésre pályázatot nyújt be. 
1.4.4. Pályázati határidő: az a nap, amikor a közzétett hirdetésre vonatkozóan a Megrendelő által 

megállapított jelentkezési határidő lejár. 
1.4.5. Munkaidő: a Magyar Köztársaság hivatalos munkanapjain 9:00 és 16:00 óra között 

időtartam. 
1.4.6. Fél: a Felhasználó vagy a Szolgáltató. 
1.4.7. Felek: a Felhasználó vagy a Szolgáltató. 

 
2. Regisztráció 
2.1.  A portál használatához Felhasználónak regisztrálnia kell. 
2.2.  A regisztrációt Felhasználó a regisztrációs űrlap kitöltésével kezdeményezheti. A regisztrációs 

űrlap kitöltésekor a rendszer ellenőrzi, hogy a bevitt adatok formátuma megfelelő-e, a hibákat 
azonosítja és figyelmezteti a Felhasználót a bevitt adatok javítására. A folyamatot a Felhasználó 
bármikor megszakíthatja. 

2.3. Az adatok megadását követően a Felhasználó a Felhasználási feltételeket elfogadja és a 
"regisztrálok" gombra kattintva indíthatja el a regisztrációs folyamatot. A rendszer a portál 
felületén üzenetet küld Felhasználó részére arról, hogy Szolgáltató az aktiváló linket a 
regisztráció során megadott e-mail címre megküldte. Felhasználó az aktiváló link 
megnyomásával aktiválhatja a regisztrációját. Az aktiválást követően a rendszer a portál 
felületén tájékoztatja a Felhasználót, hogy a regisztrációja aktiválásra került. Ezt követően 
Felhasználó bejelentkezhet a portálra a regisztráció során megadott e-mail címmel és jelszóval. 

2.4. Amennyiben Felhasználó a regisztrációját nem aktiválja, a regisztráció kezdeményezését 
követő 7. napot követően a regisztrációt a rendszer törli. 
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2.5. Szolgáltató Felhasználó részére e-mail címmel és jelszóval védett kezelőfelületet biztosít, mely 
garantálja, hogy a Felhasználó adataihoz csak a Felhasználó által választott e-mail címmel és 
bármikor megváltoztatható jelszóval lehet hozzáférni.  

2.6. Az e-mail címet és a jelszót együttesen használó személyt jelen szerződéses jogviszonyban 
nyilatkozattételre jogosultnak kell tekinteni. 

2.7. Felhasználó a szerződéskötés illetve a regisztráció során megadott adataiban történő változást 5 
napon belül köteles bejelenteni a Szolgáltatónak. A Szolgáltató nem felel a regisztráció során 
megadott adatok tartalmi pontatlanságából, vagy az adatváltozás bejelentésének 
elmulasztásából eredő károkért.  

2.8. A portált kiszolgáló szoftver együttműködik minden szabványos böngészővel. 
 
 

3. Szolgáltatások 
3.1. Önéletrajz-készítő szolgáltatás 
3.1.1. Szolgáltató biztosítja Felhasználó részére, hogy a releváns adatainak megadásával 

elkészítse önéletrajzát. Az önéletrajzot a rendszer menti és tárolja. A Felhasználó az 
önéletrajzát  - a 3.1.1 pont szerinti korlátozással  - bármikor módosíthatja.  

3.1.2. Amennyiben a jelentkezés megküldését követően a rendszerben tárolt önéletrajzán módosít, 
a módosítást a rendszer menti, de Szolgáltató a módosított önéletrajzhoz csak a módosítást 
követően benyújtott jelentkezések esetében lesznek hozzáférhetők a jelentkezéssel érintett 
Megrendelő részére. 

3.1.3. A szolgáltatás a Felhasználó részére addig érhető el, amíg Felhasználó – az önéletrajz 
törlésével – nem vonja vissza vagy a regisztrációját nem törli. 

 
3.2. Hirdetések keresése 
3.2.1. Szolgáltató hozzáférést biztosít a Felhasználó részére a portálon elérhető aktuális 

hirdetésekről annak érdekében, hogy a hirdetéseket böngészhesse.   
 

 
3.3. Hirdetésre jelentkezés  
3.3.1. Szolgáltató biztosítja Felhasználó részére, hogy hirdetésre jelentkezhessen. Felhasználó a 

jelentkezését a benyújtást megelőzően elmentheti.  
3.3.2. A jelentkezés feltétele, hogy Felhasználó hozzájáruljon ahhoz, hogy a Szolgáltató a 

Felhasználó önéletrajzához a Megrendelő részére hozzáférést biztosítson. Szolgáltató a 
jelentkezés pillanatában a rendszerben elmentett önéletrajzhoz biztosít hozzáférést a 
Megrendelő részére. A jelentkezéssel az önéletrajz tartalma rögzül. Felhasználó a 
jelentkezéssel egyidejűleg rögzült önéletrajzon csak a Megrendelő engedélyével 
módosíthat.   

3.3.3. Felhasználó a profiljáról a jelentkezését az elkészítéstől, illetve a benyújtástól kezdődően a 
pályázati határidőt követő 90. napig éri el. E határidőt követően Szolgáltató a jelentkezést 
törli. 
 

3.4.  Kompetencia teszt kitöltése (munkatársi és vezetői profil) 
3.4.1. Szolgáltató biztosítja a munkatársi kompetenciateszt kitöltését, valamint a 

teszteredményekhez való hozzáférést Felhasználó részére, ha Megrendelő a kompetencia 
teszt kitöltését a hirdetésben kérte. A kompetencia teszt – a Megrendelő igényétől függően 
– munkatársi és vezetői profilban érhető el. A kompetenciateszt célja annak mérése, hogy a 
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jelölt milyen mértékben rendelkezik a meghirdetett pozícióhoz kapcsolódó 
kompetenciákkal. 

3.4.2. A munkatársi kompetenciateszt véglegesítése a hirdetés véglegesítésével egyidejűleg 
történik.  

3.4.3. A kompetenciateszt a hirdetés közzétételének teljes időtartama alatt elérhető a Felhasználó 
részére kitöltés céljából. A jelölt a kompetenciateszttel ellátott hirdetésre csak úgy 
jelentkezhet, ha a kompetenciatesztet előzetesen kitölti. 

3.4.4. A kompetenciatesztet a rendszer automatikusan kiértékeli és az eredményeket a Megrendelő 
és számára hozzáférhetővé teszi. A teszt százalékban meghatározott eredménye és az egyes 
kompetenciák meghatározása a jelöltkezelő rendszerben rendelkezésre áll. 

3.4.5. A kompetencia teszt eredménye a pályázati határidőt követő 90 napig érhető el. E határidőt 
követően Szolgáltató a kitöltött kompetencia teszt eredményeit a rendszerből törli. 
 
 

3.5. Online video szolgáltatás 
3.5.1. Szolgáltató hozzáférést biztosít az online video szolgáltatáshoz a jelölt részére a 

Megrendelővel való kapcsolattartás céljából. A szolgáltatás kép és hang egyidejű 
továbbítására alkalmas, továbbá chatszolgáltatással rendelkezik. 

3.5.2. Megrendelő a kívánt hívás időpontját beállíthatja a rendszerben. Amennyiben a Megrendelő 
a hívás időpontját beállította a rendszerben, Szolgáltató a jelölt részére e-mailt küld a hívás 
tervezett időpontjával, valamint a hívás linkjével.  

3.5.3. Szolgáltató a hang és a kép rögzítését nem biztosítja, illetve a továbbított hangot és képet 
nem tárolja. 

3.5.4. Jelen pont szerinti szolgáltatás a pályázati határidőt követő 90 napig érhető el.  
 

3.6.  Chat szolgáltatás 
3.6.1. Szolgáltató azonnali üzenetküldő szolgáltatást biztosít a Felhasználó részére. A Felhasználó 

és a Megrendelő – amennyiben mind a Felhasználó, mind a Megrendelő engedélyezi a 
kapcsolatfelvételt – szöveges üzeneteket küldhet és fogadhat, megoszthatja fájljait (képek, 
videók, hangok).  

3.6.2. Felhasználó teljes körű felelősséget vállal azért, hogy az üzenetében tárolt információk és a 
megosztott fájlok jogszerűek, ideértve azt is, hogy a megosztott fájlokra vonatkozón 
rendelkezik felhasználási joggal. 

3.6.3. Szolgáltató nem kizárólagos felhasználási jogot biztosít a Felhasználó részére annak 
érdekében, hogy a chat szolgáltatást kizárólag a Megrendelővel való kapcsolattartás 
céljából használja, az alkalmazást a saját eszközére letöltse, telepítse 

3.6.4. Szolgáltató nem vállal felelősséget: 
- sem a Felhasználó, sem a Megrendelő által megosztott tartalomért eredő kárért 
- olyan kárért, amely abból származik, hogy az üzenetet vagy annak tartalmát a Felhasználó, 
a Megrendelő törölte vagy a Megrendelő és a Felhasználó egyaránt törölte 

3.6.5. Szolgáltató a chat szolgáltatást a pályázat benyújtásától a pályázati határidőt követő 90. 
napig biztosítja. E határidőt követően az üzeneteket Szolgáltató teljes körűen törli a 
rendszerből. 

 
 

3.7.  Hírlevél küldése álláshirdetésekről 
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3.7.1. Amennyiben Felhasználó hozzájárul hírlevél küldéséhez, Szolgáltató hírlevelet küld az 
aktuális álláshirdetésekről Felhasználó preferenciáinak megfelelően. Szolgáltató hírlevelet 
heti egy alkalommal küld, első alkalommal a regisztrációt követő naptári héten.  

3.7.2. E szolgáltatást Szolgáltató addig biztosítja, amíg Felhasználó regisztrációval rendelkezik a 
rendszerben. 

 
 

  
4. Felelősség 
4.1. Felhasználó vállalja a következőket: 
4.1.1. A Felhasználó a portálon nem folytat olyan tevékenységet (különösen, de nem kizárólag 

nem tesz közzé olyan tartalmat), amely hirdetés jogszabályba ütközik, így különösen, de 
nem kizárólag szerzői vagy szomszédos jogot sért, üzleti vagy hivatásbeli titoksértést 
valósít meg, bűncselekményt valósít meg, másnak a személyiségi jogait megsérti; faji, 
etnikai, vallási, világnézeti, politikai vagy nemi irányultságra vonatkozó diszkriminációt 
valósít meg; megsérti az egyenlő bánásmód követelményét. 

4.1.2. Nem tesz közzé reklámot. 
4.1.3. Valós adatokat ad meg. 
4.2. Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik a Szolgáltató és harmadik személyek felé minden 

olyan kárért, amely a jelen Szerződésben foglalt rendelkezések megsértésével okoz. 
4.3. Felhasználónak a portál igénybevételéhez megfelelő internet kapcsolattal is kell rendelkeznie.  
4.4. Felhasználó felelős a regisztrált e-mail cím és jelszó kombináció bizalmas kezeléséért. Továbbá 

Felhasználó felelős minden olyan tevékenységért, amely az ő e-mail címe és jelszava, vagy az 
általa kiosztott egyéb felhasználói hozzáférések felhasználásával történt. Felhasználónak 
azonnal értesítenie kell a Szolgáltatót a hozzáférésének illegális használatáról, vagy a biztonság 
bárminemű megsértéséről.  

4.5. Felhasználó köteles megfelelő bonyolultságú jelszót (legalább 6 karakter, amely legalább 1 
nagybetűt és 1 számot tartalmaz) választani és a jelszavát megfelelő időközönként módosítani. 
Felhasználó köteles gondoskodni a saját berendezéseinek vírus-, és kártékony programmentes 
működtetéséről, valamint illetéktelen behatolók elleni védelemről (pl.: tűzfal). A Szolgáltató 
semmilyen felelősséggel nem tartozik a kártékony programok miatt bekövetkezett károkozásért, 
amely Felhasználó - kliens oldali - berendezésein következett be.   

4.6. Szolgáltatót nem terheli felelősség érdekkörén kívül bekövetkezett vagy érdekkörén kívül a 
portál használatának korlátozását okozó hibákból eredő károkért.  

4.7. Szolgáltató érdekkörébe esik: 
- a portál központi rendszere 
- a Megrendelő részére biztosított online felület. 

4.8. Szolgáltató érdekkörén kívül esik különösen:   
- internet és helyi hálózat minősége, sávszélesség más rendszerek által okozott túlterhelés 

(pl.: hálózati, szoftver) miatt bekövetkező minőségromlás, hiba  
- tápellátás 
- hardver hiba  
- Megrendelő oldali munkaállomások, helyi hálózat 
- nem rendeltetésszerű használat 
- operációs rendszer és más rendszerszoftverek hibája (pl.: adatbázis)  
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5. Felhasználási jogok 
5.1. Szolgáltató a regisztrációt követően a portál szolgáltatásainak használata céljából felhasználási 

jogot és hozzáférést biztosít a portálhoz Felhasználó részére. A felhasználási jog nem 
kizárólagos és korlátozott. Felhasználó a hozzáférést csak a jelen Szerződés céljaival 
összhangban használhatja, más szerzői vagyoni jog vagy szélesebb terjedelmű felhasználási jog 
nem illeti meg. Abban az esetben, ha Felhasználó a Szolgáltató szerzői jogait megsérti, teljes 
körű kártérítési felelősséggel tartozik azzal, hogy amennyiben a szerzői jogok megsértéséért a 
Felhasználó és harmadik személy is felelős, a Felhasználó és a harmadik személy 
egyetemlegesen kötelesek helytállni a Szolgáltatónak okozott károkért.   

5.2. Szolgáltató részéről a portálon megjelenített szerzői vagy iparjogvédelmi oltalom alatt álló 
védjegyek, logók, grafikák, fényképek, animációk, videók és szövegek (a továbbiakban: 
szellemi alkotások) a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik, illetve azok felhasználására és 
minden egyes felhasználás engedélyezésére a Szolgáltató jogosult.  

5.3. Felhasználó szavatol azért, hogy az általa megosztott vagy megjelenített szellemi alkotásokon 
harmadik személynek nincs olyan joga, amely a szellemi alkotások felhasználását korlátozná 
vagy meghiúsítaná. Amennyiben a szellemi alkotások tekintetében Felhasználó jogsértést követ 
el, Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik, a jogsértésből eredő károkért Felhasználó áll 
helyt, Szolgáltató felelőssége kizárt. 

 
 

6. A szerződés megszűnése 
6.1.1. Felhasználó a szerződést bármikor megszüntetheti a regisztráció törlésével. 
6.2. Szolgáltató jogosult a szolgáltatást nyújtását visszautasítani, és a szerződést – írásbeli 

nyilatkozatában megjelölt felmondási idővel vagy akár azonnali hatállyal – felmondani a 
következő esetekben: 

6.2.1. A Felhasználó a portálon olyan tevékenységet folytat, amely jogszabályba ütközik, így 
különösen, de nem kizárólag szerzői vagy szomszédos jogot sért, üzleti vagy hivatásbeli 
titoksértést valósít meg, bűncselekményt valósít meg, másnak a személyiségi jogait 
megsérti; faji, etnikai, vallási, világnézeti, politikai vagy nemi irányultságra vonatkozó 
diszkriminációt valósít meg; megsérti az egyenlő bánásmód követelményét. 

6.2.2. Felhasználó olyan tartalmat oszt meg vagy tesz közzé, amelynek tartalma szexuális jellegű 
vagy olyan jellegű, amely a közerkölcsöt sérti 

6.2.3. Felhasználó reklámot tesz közzé. 
6.2.4. Felhasználó valótlan adatokat ad meg. 

 
 

7. Záró rendelkezések 
7.1. A szerződésben szereplő munkanapok a Magyar Köztársaság által közzétett hivatalos 

munkanapokat jelenti, az időpontok Közép-európai idő szerint (CET) értendők.  
7.2. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen szerződést bármikor egyoldalúan módosítsa azzal, 

hogy köteles Felhasználót erről előzetesen tájékoztatni.  
7.3. Minden jelen szerződésből fakadó, annak teljesítésével, megszegésével, felmondásával, 

érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatos jogvita esetén a jogvitát békés úton rendezik. 
Csak abban az esetben fordulnak bírósághoz, amennyiben a jogvita békés úton történő 
rendezése sikertelen volt. Jelen szerződésből fakadó jogviták esetére a magyar bíróságok 
rendelkeznek illetékességgel és hatáskörrel.  

7.4. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekre a 2013. évi V. törvény (Polgári 
Törvénykönyv) rendelkezései irányadóak. 
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