Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége
www.zöldállásportál.hu
I. Felhasználási Feltételek
1. A jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Szerződés) a Környezetvédelmi Szolgáltatókés
Gyártók Szövetsége (1024 Budapest, Keleti Károly u. 11/a.) a továbbiakban: Szolgáltató) által
üzemeltetett www.zöldállásportál.hu elérhető információs társadalommal és a környezetvédelmi
ipar, mint ágazat munkaerőhelyzetének javítását célzó szolgáltatás (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 – a feltételek elfogadásával hatályba lépő - Szerződés nem minősül írásba foglalt
szerződésnek, ezért azokat a Szolgáltató nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhetőek.
6. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét bármikor előzetes
figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését
megváltoztassa.
II. A Zöldállásportál.hu Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei
1. A Szolgáltatás, mint ágazati munkaerőpiaci állásportál célja, hogy közelítse a környezetvédelmi,
zöldipari munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalát, online eszköztárával elősegítse az álláskeresőket
abban, hogy értesüljenek a zöldipar legfrissebb állásajánlatairól, és lehetőséget teremtsen az ágazati
munkaerőpiacon a jövőben, vagy már most megjelenő potenciális munkavállalóknak arra, hogy az e
felületen meghirdetett ágazati állásokra sikerrel pályázzanak. Különös figyelmet fordítunk a
pályaválasztás, szakmai gyakorlat során megszerezhető gyakorlati tapasztalatszerzés lehetőségére.
Így a Honlap lehetőséget nyújt többek között arra, hogy Felhasználói kereshessenek az
álláshirdetések között, elmentsék azokat, elérhetővé tegyék önéletrajzi adataikat a munkaadók által
kereshető adatbázisban, továbbá a Honlap hírlevelére történő feliratkozással figyelemmel kísérjék a
legfrissebb ajánlatokat, azokra a lehető legrövidebb időn belül pályázhassanak.
2. A Szolgáltatás lényege információs társadalommal összefüggő, térítésmentes ágazati
munkaerőpiaci szolgáltatás nyújtása az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi
CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján. A Szolgáltató fenn tartja magának a

jogot, hogy ellenőrizze a Szolgáltatás keretein belül meghirdetett álláshirdetés, valamint a
Felhasználók által hozzáférhetővé tett információk valóságtartalmát.
III. A regisztráció
1. A Zöldállásportál.hu (Szolgáltatás) egyes elemei csak regisztrációval (felhasználói fiók
létrehozásával) vehetők igénybe. A regisztrációs folyamat:
1.1. A regisztráció a regisztrációs oldal adatlapjának valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan
kitöltésével indul. A regisztráció szükséges feltétele annak megerősítése, hogy Felhasználó a
Felhasználási Feltételek és az Adatkezelési Tájékoztató tartalmát ismeri.
1.2. A regisztráció kezdeményezhető a Felhasználási Feltételek és az Adatkezelési Tájékoztató
kifejezett elfogadása mellett egyes regisztrációhoz kötött Szolgáltatások (pl. Hírlevél feliratkozás)
igénybevételének kezdeményezésekor is.
1.3. A Felhasználó az e-mail címére a Szolgáltató által elküldött visszaigazolásban lévő link útján
hitelesítheti regisztrációját. A regisztrációs folyamat a megadott e-mail címre érkező levélben
található link lekattintásával 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.
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
rendszerben.
A jelentkezés során a Felhasználó megismeri a Felhasználási Feltételek és az Adatkezelési
Tájékoztató tartalmát és elfogadja azt. A Felhasználó az e-mail címére a Szolgáltató által elküldött
visszaigazolásban lévő megfelelő link kiválasztásával fejezi ki regisztrációs szándékát (regisztráció
megtartása).
Felhasználói fiók:
2. A regisztrációval létrehozott felhasználói fiók a Felhasználó álláskeresői adatainak (önéletrajz
profil), felhasználási cselekményeinek rögzítésére szolgál. A Felhasználó vállalja, hogy az adataiban
bekövetkező változást fiókjában rögzíti, adatait naprakészen tartja. A rendszer a felhasználó adatait
60 napig tárolja. A lejárat előtt Felhasználót egy e-mailben értesítjük a közeledő határidőről, így
lehetőség van annak meghosszabbítására, illetve válaszadásra, ha időközben az álláskeresés
okafogyottá vált (elhelyezkedés), illetve a Szolgáltatót tájékozatni köteles, hogy ez az Állásportálon
keresztül történt-e, és mely Álláshirdetővel került munkakapcsolatba.
2.1. 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.

2.2. 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.
2.3. 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.
2.4. Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatást annak céljára használja,
áljelentkezést nem ad le, a jelentkezéshez nem illő felhasználói tartalmat nem csatol, tesz a hirdető
számára hozzáférhetővé.
2.5. A Felhasználó a regisztrációját bármikor törölheti.
IV. A szolgáltatás részletei
1. Álláshirdetések böngészése
A nem regisztrált és a regisztrált Felhasználó egyaránt böngészhet és különböző szempontok szerint
kereshet a zöldállásportál.hu weboldalon közzétett álláshirdetések között. A hirdető cégek, illetve a
kapcsolódó szakmákról, munkakörökről a honlapon bővebb információt nyújt a Szolgáltató.
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.
5. Önéletrajz feltöltése
A „Profilom” felületen szükséges adatok feltöltése után lehetőség van szabad szöveges feltöltésre
(video belinkelésére) is a kereshetőség érdekében kialakított formában.
6. Hírlevél
Az érdeklődők és a regisztrált felhasználók feliratkozhatnak a Zöldállásportál hírlevelére, amely
konkrét cég megnevezése nélkül tartalmaz állásajánlatokat.

Regisztrált álláskereső számára ezek az álláshirdetések részletesebben hozzáférhetőek.
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 adatokkal van lehetősége ezekre jelentkeznie, továbbküldenie.
A „Jelentkezem” gomb megnyomását követően a jelentkezői adatok a Szolgáltató által a
hirdetők/munkaadók számára a jelöltkezelő rendszerben elérhetővé válnak.
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 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 felhasználók az „Önéletrajzom” menüpontra kattintva tölthetik fel adataikat, valamint
feltölthetik motivációs levelüket és referenciáikat. A feltöltött tartalmak kizárólag a munkavégzéshez
kapcsolódhatnak.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az önéletrajzi profilhoz és a feltöltött dokumentumokhoz a
Zöldállásportál.hu szolgáltatását igénybevevő regisztrált partnerei (munkaadók) hozzáférhetnek.
Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a munkaerőt kereső partnerek hozzáférjenek
önéletrajzi profiljának teljes adataihoz, átállíthatja ezek láthatóságát, majd bármikor
visszakapcsolhatja a szolgáltatást (aktív, inaktív – látható, nem látható) felhasználói fiókjában.
10. A Szolgáltató ingyenes munkaerőpiaci tevékenysége keretében e-mailen, telefonon, illetve
egyéb elektronikus úton kapcsolatba léphet az Önéletrajz Adatbázisban elérhető Felhasználókkal
álláslehetőség ismertetése céljából.
11. Elektronikus üzenetek
A Felhasználó a térítésmentes Szolgáltatások igénybevétele során hozzájárulhat, hogy a Szolgáltató
megadott e-mail címére, elektronikus üzeneteket küldjön, amelyek tartalmazhatják a Szolgáltató
saját ajánlatait;
az álláskereséshez kapcsolódó egyéb szolgáltatásainak, rendezvényeinek,
ismertetését; szakmai és álláskereséssel kapcsolatos cikkeket, tippeket és híreket tartalmazó
hírlevelet; anonim módon feldolgozásra kerülő statisztikai adatképzést célzó kérdőíveket; a
Szolgáltatással való elégedettséget mérő kérdőíveket.
A Felhasználó bármikor letilthatja az elektronikus üzenetek fogadását az üzenetekben található link
vagy emailes kérés útján.

12. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik
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.
V. Felelősség
1. A Szolgáltató nem felel 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, de ennek érdekében
minden rendelkezésére álló eszközt felhasznál. A Szolgáltató törekszik arra, hogy aktuális, valós
álláshirdetések jelenjenek meg mind Álláskeresői és Álláshirdetői oldalról.
A hirdetések
valóságtartalmáért, jogszabályoknak – így különösen az egyenlő bánásmód elvének és a munkajogi
rendelkezéseknek – való megfelelésért a hirdetők felelnek.
3. A regisztrációkor megadott adatok hiányosságaiból eredő 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.
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.
6. A Szolgáltatás használatáért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel.
7. 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.
VI. 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:
1.1. A Felhasználó a felhasználói fiókjába belépve bármikor törölheti a regisztrációját.
1.2. A Felhasználó bármikor kérheti a Szolgáltatótól postai vagy elektronikus levélben regisztrációja
törlését.
1.3. Amennyiben a Felhasználó megszegi a jelen Szerződés feltételeit, a Szolgáltató törölheti a
Felhasználó regisztrációját.
1.4. 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;
1.5. A Szolgáltató törli a Felhasználó regisztrációját a Felhasználó regisztrációjától számított 60
napon. Ezt megelőzően elektronikus úton tájékoztatja a Felhasználót, hogy újítsa meg regisztrációját,

vagy adjon tájékoztatást az esetleges érdekmúlásról, annak okáról. Erre a térítésmentesen működő
weblap eredménykommunikációja miatt van szükségünk.
VII. Egyéb rendelkezések
A felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.
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