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WEBOLDAL HASZNÁLATI FELTÉTELEK 
 

1. WEBOLDAL HASZNÁLATI FELTÉTELEK CÉLJA 
 
Jelen Weboldal Használati Feltételek dokumentum (a továbbiakban: Használati Feltételek) abból a 
célból jött létre, hogy a Mediator Group Reklámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 58.; továbbiakban: MEDIATOR) által üzemeltetett weboldal, a 
mediator.hu, illetve annak aloldali – a továbbiakban együtt: Weboldal – használatával kapcsolatos 
tudnivalókról, a használat jogi kereteiről tájékoztassa a Weboldalra látogató felhasználókat (a 
továbbiakban: Felhasználó). 
 
Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy a weboldalon történő adatkezeléssel kapcsolatban a 
Weboldalon található Adatkezelési Tájékoztatóban kapnak felvilágosítást. 
 
2. WEBOLDAL ÜZEMELTETŐI 
 
A Weboldalt üzemelteti a 
Cégnév:   Mediator Group Reklámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely:   1034 Budapest, Bécsi út 58. 
Cégjegyzékszám:  01 09 864793 
Adószám:   13622215-2-41 
Képviseli:   Biró László ügyvezető 
Email cím:   info@mediator.hu 
Vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában. 
 
A Weboldal tárhelyszolgáltatója a  
Cégnév:   Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.  
Székhely:   1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241. 
Cégjegyzékszám:  01-09-909968 
Képviseli:  Kárpáti Zoltán László, ügyvezető 
 
3. WEBOLDAL CÉLJA 
 
A MEDIATOR cégismertetője, kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása, valamint állásajánlatok 
közzétételének biztosítása, lehetőség nyújtása a MEDIATOR által meghirdetett állásajánlatokra történő 
jelentkezésre. A Weboldal célja továbbá, hogy tájékoztassa a Felhasználókat a MEDIATOR-nál történő 
foglalkoztatás feltételeiről, a MEDIATOR munkahelyi légköréről, a MEDIATOR-nál történő 
munkavállalás előnyeiről. 
 
4. FELELŐSSÉG A WEBOLDAL HASZNÁLATA KAPCSÁN 
 
MEDIATOR törekszik a Weboldal biztonságos működtetésére, de nem vállal felelősséget azokért az 
esetleges veszteségekért, vagyoni és nem vagyoni károkért, költségekért, amelyek a Weboldalra történő 
MEDIATOR-nak fel nem róható jogosulatlan belépésből, használatából, illetve a Weboldalon keresztül 
igénybe vett szolgáltatások használatából közvetlenül vagy közvetetten erednek. 
 
Felhasználó tudomással bír arról, hogy a Weboldalt és a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokat 
kizárólag saját felelősségére és kockázatára használja, illetve veszi igénybe. 
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Felhasználó kizárólagosan felel az általa a Weboldalon szolgáltatás igénybevétele során megadott 
adatokért és információkért, különösen azok valódiságáért és hitelességéért, továbbá azok jogszerű 
felhasználásáért. 
 
A kapcsolódó honlapokhoz MEDIATOR csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen 
kötelezettséget, felelősséget ezekért a honlapokért, vagy az azokon elhelyezett információkért és 
tartalmakért. 
 
MEDIATOR fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a 
Weboldalon a Felhasználók előzetes figyelmeztetése nélkül. 
 
5. SZERZŐI ÉS FELHASZNÁLÁSI JOGOK 
 
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldallal kapcsolatos esetleges visszajelzéseit, észrevételeit 
MEDIATOR ellentételezés nélkül jogosult felhasználni. 
 
A Weboldal a Mediator saját fejlesztésű, egyedi alkotása. A Weboldal és az azon található minden 
alkalmazás, képi, hang és szöveges tartalom, design, illetve azok elrendezése, valamint minden szerzői 
jog tárgyát képező alkotás szerzői jogi, illetve bizonyos elemek védjegy oltalom alatt állnak. 
 
A Weboldalon található bármely szöveggel, képpel, hanggal, és más anyaggal, alkotással kapcsolatos 
szerzői jognak és más szellemi tulajdonjogoknak a jogosultja és használója a MEDIATOR. 
 
Felhasználó jogosult a Weboldalt rendeltetésszerűen használni, de a Weboldal, illetve annak bármely 
szerzői jog által védett eleme tekintetében bármely más célból történő felhasználására kizárólag 
MEDIATOR jogosult előzetesen írásban engedélyt adni. 
 
A Weboldal tartalmazhat olyan védjegyeket, árujelzőket, amelyek a MEDIATOR kizárólagos 
tulajdonában állnak, ezek a Felhasználók vagy bármely harmadik személyek általi felhasználása 
kizárólag MEDIATOR előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett és jogszerű. 
 
A Weboldalon található információk vagy bármely adatok, alkotások jóhiszeműen kerültek feltöltésre 
és kizárólag általános tájékoztató célt szolgálnak. 
 
MEDIATOR kizárja felelősségét a Felhasználók által a Weboldal használata során feltöltött vagy onnan 
a MEDIATOR előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül letöltött személyiségi vagy szerzői jogot sértő 
tartalmakért, azok felhasználásáért, az ilyen tartalmak esetében harmadik személyek igényével szemben 
Felhasználók kötelesek helyt állni. 
 
6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
MEDIATOR jogosult jelen Használati Feltételeket egyoldalúan, előzetes tájékoztatás nélkül 
módosítani. A Használati Feltételek módosítása annak a Weboldalon közzétételével hatályosul. 
 
Jelen Használati Feltételek a közzététel napjával lépnek hatályba. 
 
Budapest, 2022. január 12. 
 
Mediator Group Reklámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság 
Weboldal üzemeltető 
 


