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Profession.hu 
Felhasználási Feltételek 

I. A felhasználási feltételek tartalma  
 

1. A jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Szerződés) a profession.hu Kft., (1123 Budapest 

Nagyenyed u. 8-14.; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett http://www.profession.hu/ 

weboldalon, valamint Profession mobil alkalmazásokon (a továbbiakban együttesen: Weboldal 

vagy Felület) elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (a továbbiakban: 

Szolgáltatás) igénybe vevője (a továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit 

tartalmazza.  

2. Nem regisztrált Felhasználóra a Szerződés rendelkezései annyiban irányadóak, amennyiben a 

Szolgáltatás keretében történő bármely aktivitására vonatkozóan a jelen Szerződés rendelkezést 

tartalmaz. 

3. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, egyidejűleg 

elfogadja a jelen Szerződés feltételeit.  

4. A Szolgáltató bármikor jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására, a módosításról rövid felhívás 

formájában a Weboldalon vagy rendszerüzenet útján tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást 

követően a Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a feltételek módosítását.  

5. A létrejövő Szerződések nyelve magyar, nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat 

a Szolgáltató nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhetőek. A Szerződésnek része valamennyi, a 

Szerződésben hivatkozott dokumentum is. 

6. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét bármikor előzetes 

figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését 

megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. 

A Weboldalon (x) jellel megjelölt tartalmak gazdasági reklámnak minősülnek. 

7. A Szolgáltatásról további részletek a Weboldal láblécén keresztül elérhető GYIK menüpontban 

találhatók. A jelen Szerződésben nem részletezett szolgáltatáselemekről a Szolgáltató a Felületen 

vagy a Felületről elérhető tájékoztatóban tájékoztatja a Felhasználókat. 

8. Bármely, Profession.hu oldaltól különböző weboldal (Facebook.com, stb.), a Profession.hu 

oldalhoz kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és 

feltételek (is) vonatkoznak.  

 

http://www.profession.hu/hu/munkavallalo/gyik
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II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei 
 

1. A Szolgáltatás mint állásportál célja, hogy folyamatosan fejlődő, naprakész online eszköztárával 

elősegítse az álláskeresőket abban, hogy testre szabottan, mielőbb értesüljenek a magyar 

álláspiac legfrissebb ajánlatairól, és lehetőséget teremtsen a munkaerőpiacon az aktív és passzív 

munkavállalóknak arra, hogy új állásajánlatokra találjanak, ezen állásokra pályázzanak, továbbá 

támogassa őket abban, hogy sikeresen építsék jövőbeli karrierjüket. Ezen célból Szolgáltató 

lehetőséget nyújt többek között arra, hogy Felhasználói kereshessenek az álláshirdetésekből 

képzett adatbázisában, elmentsék a számukra tetsző álláshirdetéseket, elérhetővé tegyék 

önéletrajzi adataikat a munkaadók által kereshető adatbázisban, továbbá online álláshírlevelet 

készíthessenek a számukra értékes paraméterek mentén, és az ajánlatokra akár online, azonnal 

jelentkezni tudjanak. 

2. A Szolgáltatás lényege információ társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása az elektronikus 

kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) 

rendelkezései alapján, valamint a Szolgáltatás egyes részeiben a Szolgáltató vagy a Szolgáltató 

által megjelölt harmadik személyek szerzői jogi védelmét élvező tartalom (pl. HR cikkek) 

hozzáférhetővé vagy elérhetővé tétele. A Szolgáltató nem ellenőrzi a Szolgáltatás keretein belül 

meghirdetett álláshirdetés, valamint a Felhasználók által hozzáférhetővé tett információk 

valóságtartalmát, és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes 

tevékenység folytatására utalnak. 

III. A regisztráció  
 

1. A Szolgáltatás egyes elemei csak regisztrációval (felhasználói fiók létrehozásával) vehetők igénybe. 

A regisztrációs folyamat többféleképpen elindítható. 

1.1.  A regisztráció a regisztrációs oldal adatlapjának valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan 

kitöltésével indul. Amennyiben a Felhasználó nem ad meg adatokat, vagy nem megfelelő 

formátumban adja meg az adatokat, vagy olyan e-mail címet ad meg, amellyel regisztráció már 

létezik, a regisztráció újra kezdődik mindaddig, amíg a regisztrációs ív nem teljes és hiánytalan, 

vagy nem ütközik már létező regisztráció egyedi azonosításra alkalmas adatába. A regisztráció 

szükséges feltétele annak megerősítése, hogy Felhasználó a Felhasználási Feltételek és az 

Adatkezelési Tájékoztató tartalmát ismeri. Amennyiben a Felhasználó rendelkezik Facebook 

regisztrációval vagy Google fiókkal, lehetősége van a Facebook/Google részére korábban 

megadott adataival regisztrálni a regisztrációs oldalon. Ebben az esetben az adatok átadását a 

külső szolgáltatónál kell engedélyezni, amelyet követően a meghatározott adatokat a Weboldal a 
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Felhasználó létező Facebook/Google profiljából emeli át egy automatizmus segítségével, 

megkönnyítve ezzel a regisztrációs ív kitöltését.  

1.2. A regisztráció kezdeményezhető a Felhasználási Feltételek és az Adatkezelési Tájékoztató 

kifejezett elfogadása mellett egyes regisztrációhoz kötött Szolgáltatások (pl. álláshírlevél 

beállítása) igénybevételének kezdeménye során is.  

1.3. A Felhasználó az e-mail címére a Szolgáltató által elküldött visszaigazolásban lévő link útján vagy 

egyéb, a Szolgáltató által meghatározott módon hitelesítheti regisztrációját. A regisztrációs 

folyamat a megadott e-mail címre érkező levélben található link lekattintásával vagy egyéb, a 

Szolgáltató által meghatározott hitelesítési módon zárul le. Hitelesítésre a regisztráció 

megindulásától számított 6 teljes napig (144 óra) van lehetőség. Hitelesítés hiányában a 

regisztráció, így a Felhasználó személyes adatai 7 nap elteltével automatikusan törlődnek. 

Facebook és Google felhasználói fiók útján megvalósuló regisztráció esetén nincs szükség a 

regisztrációs e-mail cím külön hitelesítésére, azok hitelesnek számítanak, így a regisztrációs 

folyamat rögtön lezárul.  

1.4. A regisztrációs folyamat elindul az álláshirdetésre jelentkezés során is annak érdekében, hogy a 

Felhasználó jelentkezési adatai biztonságos környezetben váljanak elérhetővé a 

munkáltatók/hirdetők részére a Szolgáltató által biztosított, a jelentkezések rendszerezésére 

szolgáló jelöltkezelő rendszerben (Application Tracking System, ún. ATS). A jelentkezés során a 

Felhasználó megismeri a Felhasználási Feltételek és az Adatkezelési Tájékoztató tartalmát. A 

Felhasználó az e-mail címére a Szolgáltató által elküldött visszaigazolásban lévő megfelelő link 

kiválasztásával fejezi ki regisztrációs szándékát (regisztráció megtartása) vagy kérheti jelentkezése 

megtartása mellett a megkezdett regisztráció megszüntetését. 

2. A regisztrációval létrehozott felhasználói fiók a Felhasználó álláskeresői adatainak felhasználási 

cselekményeinek rögzítésére szolgál. A Felhasználó vállalja, hogy az adataiban bekövetkező 

változást fiókjában rögzíti. Az egyes felhasználói jelszavak és fiókok titkosságának megőrzése 

teljes mértékben az adott Felhasználó felelőssége. A Felhasználót terheli továbbá a teljes 

felelősség a fiókjával összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A Felhasználó köteles a 

Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni fiókja bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy 

bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről. 

3. A Szolgáltatásokhoz szorosan kapcsolódó, a regisztrációval vagy annak megszűnésével, illetve a 

Szolgáltatás működésével (így különösen annak igénybevételével, lejártával, tartalmi/formai 

változásával, felhasználói változtatásával, karbantartásával, incidenssel) kapcsolatos 

rendszerüzenetekről leiratkozni nem lehet. A Szolgáltató rendszerüzenetet a Felhasználók e-mail 

címére, bizonyos esetekben pedig a telefonkészülékére értesítés (ún. push notification) 

formájában a Szolgáltatás teljesítésének részeként küldi. 
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4. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Felhasználási Feltételek megszegése esetén a regisztrációja 

törlésre kerülhet. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha 

a Felhasználó jelen felhasználási feltételekbe ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése 

miatt törli a felhasználói profilt/fiókot. 

5. A Felhasználó a regisztrációval, annak fenntartásával kötelezettséget vállal arra, hogy a profiljában 

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

harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik, csak és kizárólag a valóságnak megfelelő 

információkat, adatokat tartalmaznak. 

6. A Felhasználó a regisztrációját bármikor törölheti. Ezen kívül a regisztráció megszűnik a 

regisztráció Szolgáltató általi törlésével, a Szolgáltatás megszűnésével, valamint a Felhasználó 

utolsó aktivitást (pl. a Felület utolsó használatát, álláshírlevél utolsó megtekintését vagy 

lekattintását, illetve az utolsó állásjelentkezést) követő 24 hónap (720 nap) elteltével. 

IV. A szolgáltatás részletei  
 

1. Álláshirdetések böngészése  

A nem regisztrált és a regisztrált Felhasználó egyaránt böngészhet és különböző szempontok 

szerint kereshet a Weboldalon közzétett álláshirdetések között. A hirdető cégekről elérhető 

értékelések a Profession Szolgáltatáshoz kapcsolódó, a Szolgáltató által fenntartott weboldal(ak) 

munkavállaló felhasználói által adott értékelésekből származnak. 

2. Megnézett álláshirdetések listája 

A Megnézett álláshirdetések oldalon a regisztrált Felhasználó megtekintheti a bejelentkezett 

állapotban korábban megtekintett álláshirdetésekről készült listát. 

3. Mentett álláshirdetések 

A Mentett álláshirdetések szolgáltatás igénybevételekor a regisztrált Felhasználó a korábban 

mentett álláshirdetéseit egy helyen összegyűjtve áttekintheti megkönnyítve ezáltal a későbbi 

jelentkezési folyamatot. A pozícióra kattintva megtekinthetőek a még aktuális álláshirdetés 

részletei és lehetséges az azokra való jelentkezés.  

4. Mentett keresések 

A Mentett keresések szolgáltatás segítségével a regisztrált Felhasználó a részletes keresés során 

összeállított feltételeket elmentheti egy választott néven, így a Szolgáltatás használata során egy 

gombnyomással elérheti, és futtathatja a keresési szempontokat. 
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5. Önéletrajz készítő alkalmazás  

A nem regisztrált és a regisztrált Felhasználónak egyaránt lehetősége van a 

http://www.profession.hu/oneletrajzkeszito/ linken elérhető Önéletrajz készítő szolgáltatás 

igénybevételével gyorsan és egyszerűen önéletrajz összeállítására a rendelkezésre álló sablonok 

igénybevételével. A megadott adatok és információk alapján az alkalmazás egy PDF 

dokumentumot generál, amely PDF dokumentumot, és a szerkesztését lehetővé tevő, titkosított 

elérési útvonalát (ún. hash kulcsot tartalmazó URL, továbbiakban: link) a megadott e-mail címre a 

Szolgáltató megküldi. A linken az önéletrajz az utolsó megtekintéstől számított 14 napig elérhető, 

szerkeszthető. Ezt követően a megadott adatokkal együtt automatikusan törlésre kerül. 

6. Álláshírlevelek 

A regisztrált Felhasználó feliratkozhat álláshírlevelek fogadására. A „Hírlevél készítése” gombra, 

valamint belépett állapotban a „Hírleveleim” menüpontban az „Új hírlevél beállítása” gombra 

kattintva az álláskeresési szempontjainak megfelelő személyre szabott hírlevelet készíthet. A 

szűkítési paramétereknek megfelelő állásajánlatokat a Felhasználó olvasási szokásaihoz igazodva 

a rendszer automatikusan elküldi a regisztrációkor megadott e-mail címre. Az elmentett hírleveleit 

a Felhasználó a „Hírleveleim” fülre kattintva listázva áttekintheti, módosíthatja, törölheti és új 

hírlevelet állíthat be. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Álláshírlevelek az általa beállított 

feltételeknek megfelelően automatikusan generálódnak, így az abban foglalt álláshirdetésekre a 

Weboldalon közzétett álláshirdetésekre vonatkozó szabályok az irányadóak. Szolgáltató az 

álláshírlevelet a Felhasználó által megadott adatok, valamint a Felhasználó Felületen végzett 

aktivitásából levonható következtetések alapján célzott tartalommal küldi.  

7. Jelentkezés álláshirdetésre 

Az álláshirdetésekben elérhető jelentkezési űrlapon megadhatóak azok az adatok és információk, 

amelyek a jelentkezéskor szükségesek. A regisztrált Felhasználónak az általa korábban, a 

regisztráció során megadott adatokat nem kell újra bevinnie, és a Profession rendszerében már 

megszerkesztett és tárolt önéletrajzai közül kiválaszthatja, hogy melyikkel kíván jelentkezni az 

adott hirdetésre. Amennyiben a jelentkező nem regisztrált Felhasználó, de a jelentkezési űrlapot 

kívánja használni pályázata elküldéséhez, akkor az összes jelentkezési adatot manuálisan kell 

bevinnie.  

A „Jelentkezem” gomb megnyomását követően a jelentkezői adatok a Szolgáltató által a 

hirdetők/munkaadók számára a jelöltkezelő rendszerben (ATS-ben) azok tartalmának vizsgálata 

nélkül elérhetővé válnak. Kivételes esetben a Szolgáltató automatikusan e-mailen is továbbítja a 

jelentkezői adatokat a hirdetőnek. 

http://www.profession.hu/oneletrajzkeszito/
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Amennyiben a „Jelentkezem” gombra kattintást követően a hirdető saját karrierportáljára navigál 

a Weblap, a jelentkező közvetlenül – elfogadva a hirdető saját adatkezelési irányelveit, adott 

esetben bekerülve a hirdető önéletrajz adatbázisába – is jelentkezhet, feltöltheti pályázati anyagát, 

vagy elküldheti jelentkezését az ott megadott e-mail címre.  

8.  Pályázatkövetés 

A regisztrált Felhasználó a jelentkezési űrlapon keresztül leadott jelentkezéseit és azok (hirdetők 

által beállított) állapotát nyomon követheti a „Pályázataim” linkre kattintva. Egy adott pályázat 

ezen menüpontból történő törlése nem jelenti a jelentkezés törlését. A Szolgáltató a jelöltkezelő 

rendszerben biztosítja a hirdetők/munkaadók számára, hogy a kiválasztási folyamat státuszait (pl. 

Felvettek, Megfeleltem, Jelöltre vár, Még nem ismert, stb.) beállíthassák, a funkció használatát és 

így az állásra jelentkező Felhasználók folyamatos naprakész tájékoztatását ugyanakkor a 

Szolgáltató garantálni nem tudja.  

9.  Önéletrajz adatbázis 

A regisztrált Felhasználóknak lehetőségük van az Önéletrajz adatbázisban szerepeltetni magukat. 

Az ehhez szükséges önéletrajzot az „Önéletrajzom” menüpontra kattintva állíthatják össze a 

megfelelő adatlapok helyes kitöltésével, valamint feltölthetik motivációs levelüket és 

referenciáikat (Felhasználói Tartalom) legfeljebb a Felületen meghatározott terjedelemben. A 

Feltöltött Felhasználói Tartalmak kizárólag a munkavégzéshez kapcsolódhatnak. A Felhasználó 

tudomásul veszi, hogy az önéletrajzokhoz és a feltöltött dokumentumokhoz a Profession.hu 

önéletrajz adatbázis (CVDB) szolgáltatását igénybevevő partnerei (munkaadók, munkaerő 

közvetítők), amennyiben azt a Felhasználó nem zárta ki, hozzáférhetnek. Ezen kívül az 

önéletrajzok között a Profession.hu munkatársai (Profession Services) a munkaadók kérésének 

megfelelően toborzási tevékenység keretében előszűrést végezhetnek, melynek eredményéről, 

és a kiválasztott alkalmas pályázókról – a jelentkezők előzetes hozzájárulása alapján – 

tájékoztatják a munkaadókat. 

A Felhasználó kizárhatja, hogy egyes partnerek hozzáférjenek a profiljához, illetve az összes 

jövőbeli partner számára is megtilthatja a hozzáférést (cégkizárás). Amennyiben a Felhasználó 

átmenetileg nem szeretné, hogy a munkaerőt kereső partnerek hozzáférjenek önéletrajzi 

profiljához, átállíthatja láthatóságát, majd bármikor visszakapcsolhatja a szolgáltatást (Ne legyek 

elérhető/Legyek elérhető) a felhasználói fiókjában. 
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10. Profession Services 

Szolgáltató annak érdekében, hogy a Felhasználó munkához jutását, illetve a munkaerőpiacon 

történő jelenlétét minél eredményesebben segítse, a munkáltatók/hirdetők megbízásából az 

általuk megadott preferenciáknak megfelelően toborzási tevékenységet végez (Profession 

Services szolgáltatás, magán-munkaközvetítői nyilvántartási szám: BPM/01/15807-3/2015-1003).  

A Profession Services logóval ellátott álláshirdetések a Szolgáltató által kerülnek munkaerő-

közvetítés keretében közzétételre. Ezen hirdetések nem tartalmaznak az állást kínáló 

munkáltató/hirdető személyének teljesmértékű beazonosítását lehetővé tevő adatokat. A 

Profession Services logóval ellátott álláshirdetésekre jelentkezéskor a csatolt önéletrajz, valamint 

a Felhasználó által megadott egyéb adatok a Szolgáltatónál kerülnek tárolásra.  

A Szolgáltató munkaerő-közvetítési tevékenysége keretében e-mailen, telefonon, illetve egyéb 

elektronikus úton kapcsolatba léphet az Önéletrajz Adatbázisban elérhető Felhasználókkal 

álláslehetőség ismertetése céljából. 

A jelentkezés (és így a személyes adatok) az állást kínáló munkáltatóhoz csak a Felhasználó 

kifejezett, előzetes, tájékozott hozzájárulásával kerülnek továbbításra. 

11. Elektronikus reklám- és marketingüzenetek 

A Felhasználó a regisztráció és egyes Szolgáltatások igénybevétele során hozzájárulhat, hogy a 

Szolgáltató megadott e-mail címére, mobil eszközére elektronikus reklám- és 

marketingüzeneteket küldjön. Az elektronikus reklám- és marketingüzenetek tartalmazhatják a 

Szolgáltató saját ajánlatait; a Szolgáltató jelen Szolgáltatásainak és az álláskereséshez kapcsolódó 

egyéb szolgáltatásainak, rendezvényeinek, nyereményjátékainak ismertetését; megkezdett, de be 

nem fejezett Szolgáltatásra vonatkozó figyelmeztetést; harmadik fél HR szakmához kapcsolódó 

ajánlatait, harmadik fél állásajánlatait tartalmazó megkeresést; HR szakmai és álláskereséssel 

kapcsolatos cikkeket, tippeket és híreket tartalmazó karrierhírlevelet; anonim módon 

feldolgozásra kerülő statisztikai adatképzést célzó kérdőíveket; a Szolgáltatással való 

elégedettséget mérő kérdőíveket. A Felhasználó bármikor letilthatja az elektronikus reklám- és 

marketingüzenetek fogadását az üzenetekben található link útján. A HR szakmai és álláskereséssel 

kapcsolatos cikkeket, tippeket és híreket tartalmazó karrierhírlevelekről mint elektronikus reklám- 

és marketingüzenetekről a Felhasználó külön is le/fel tud iratkozni a felhasználói fiókjában az 

„Elektronikus hirdetés beállítások” menüpontban. Az elektronikus reklám és marketingüzenetek 

fogadásának tiltása, a beállítások elmentését, a leiratkozó link lekattintását követő legkésőbb 72 

óra elteltével lép életbe. 
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V.  A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és 

következményeik 
 

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

kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Szolgáltatás 

üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, 

vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését. 

2. Szolgáltatás keretén belül vagy ahhoz kapcsolódóan tilos többek között: 

a) szerzői jogi oltalom alá eső művek megosztása vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, kivéve 

ha a Felhasználó a saját művét teszi elérhetővé, vagy a jelen Szerződés feltételei egyébként 

teljesülnek; 

b)  a valóságnak nem megfelelő, megtévesztő vagy a valós tényeket hamis színben feltüntető vagy 

mások személyiségi jogait sértő kijelentések, illetve egyéb, harmadik személyek vagy a Szolgáltató 

jogait potenciálisan sértő tartalmak megosztása vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, kivéve 

az alkotmányos véleményszabadság gyakorlásának határain belül maradó tartalmakat és 

kijelentéseket; 

c) reklám megosztása vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele; 

d)  jogosulatlanul, a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény 

által tiltott módon megszerzett adatok, vagy üzleti titkok megosztása vagy egyéb módon 

hozzáférhetővé tétele. 

3. A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon 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. 

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

jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szerződés betartása mellett használható. A Felhasználót 

terheli a felelősség a Szolgáltatással összefüggésben végzett valamennyi tevékenységéért. 

5. 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. 

6. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Szolgáltatás keretén belül jogsértő információ 

található, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ eltávolítása 
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vagy a hozzáférés nem biztosítása tekintetében, beleértve a Felhasználói Tartalmak előzetes 

értesítés nélküli törlését. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szerződés 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 önéletrajz elérhetőségét megszüntetni, illetve 

törölni). Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy 

más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak. 

7. A Szolgáltató egyoldalúan jogosult megítélni, hogy valamely Felhasználói Tartalom a jelen 

Szerződés rendelkezéseibe ütközik-e. 

8. Amennyiben bárki a saját weboldalán a Profession weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató 

linket, vagyis hiperhivatkozást (Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő módon teheti meg: 

„Forrás: Profession www.profession.hu, aloldal közvetlen (deep) linkje” 

9. A hirdető munkaadó felel azért, hogy az elküldött pályázatok kapcsán a jelentkezők információs 

önrendelkezési jogaikat érvényesíteni tudják, és köteles az ehhez szükséges információk elérését 

biztosítani a pályázók számára.  

VI.  Felelősség 
 

1. Mivel az Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja, („AS IS”), a Szolgáltatás - ideértve a 

Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető 

valamennyi tartalmat is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, 

teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató 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, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy 

programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek). 

2. 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 Weboldalon kizárólag valós álláshirdetések kerüljenek közzétételre, illetve, hogy a hirdetők 

kizárólag létező, konkrét állásajánlatokkal keressék meg a Felhasználókat. A hirdetés 

valóságtartalmáért, jogszabályoknak – így különösen az egyenlő bánásmód elvének és a 

munkajogi rendelkezéseknek – való megfelelésért a hirdető felel. 
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3. A regisztrációkor, illetve egyes Szolgáltatások igénybevételekor megadott (pl. álláshírlevél 

feliratkozáskor, önéletrajz adatbázis használatakor) történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a 

hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért Szolgáltató felelősséget nem 

vállal. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik 

felelősséggel. 

4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a Felhasználók 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. 

5. A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. 

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 Weboldalról. Ezen felül a Szolgáltató az általa használt linkek, illetve az általuk lehívható 

weboldalak – így különösen a hirdetői weboldalak és karrierportálok – tartalmáért semmilyen 

felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi. 

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

adatbázis 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. 

7. 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. 

8. A Felhasználó felelőssége a Szolgáltatás használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a 

regisztrációja megszűnését követően is fennáll. 
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9. Szolgáltató nem felel azért, ha a szolgáltatásait igénybe vevő hirdető/munkáltató a szolgáltatói 

Általános Szerződési Feltételektől vagy a felek külön megállapodásától eltérve kezeli a Felhasználó 

személyes adatait. 

VII.  A Szerződés megszűnése  
 

1. A Szerződés megszűnik a Felhasználó regisztrációjának törlésével, amely esetben a felhasználói 

fiókban mentett információk is törlésre kerülnek, és a jelen Szerződés azonnali hatállyal és 

automatikusan megszűnik.  

A regisztráció törlésének módjai: 

a)  A Felhasználó a felhasználói 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.  

d) A Felhasználó jogszabályba ütközően vagy tisztességtelen célokra használja a Weblapot vagy a 

Szolgáltatást; vagy a Szolgáltatást olyan módon használja, hogy azzal harmadik személyek jogát, 

jogos érdekét sérti vagy sértheti; olyan alkalmazást vagy programot használ, amellyel a Weblap 

módosítható, vagy amely egyébéként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését; 

olyan rendszert vagy megoldást használ, amely a Szolgáltatás jogszabályokba ütköző módon 

történő felhasználást, vagy a Weblap üzemeltetetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi 

lehetővé vagy eredményezi; vagy ezek gyanúja felmerül. 

e)  A Szolgáltató törli a Felhasználó regisztrációját a Felhasználó utolsó aktivitásától (pl. a Felület 

utolsó használatától, álláshírlevél utolsó megtekintésétől vagy lekattintásától, illetve az utolsó 

állásjelentkezéstől) számított 24 hónap (720 nap) elteltével.  

2. A regisztráció megszüntetése során a Felhasználó nyilatkozhat úgy, hogy állásjelentkezéseit fenn 

kívánja tartani, és a jelentkezési adatai továbbítását kéri az állásjelentkezéssel érintett adott 

munkáltató(k)/hirdetők felé regisztrációja törlésével egyidejűleg. 

3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás egészét bármikor megszüntesse, amely 

esetben a jelen Szerződés automatikusan megszűnik.  

VIII.  Egyéb rendelkezések  
A felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató és a Munkáltatói 

Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.  

Budapest, 2020.06.25. 

https://www.profession.hu/hu/aszf/contract/
https://www.profession.hu/adatkezeles/
http://www.profession.hu/adatkezeles/munkaltato/
http://www.profession.hu/adatkezeles/munkaltato/

