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1.
A Dreamjo.bs honlap - mint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást
nyújtó szolgáltatók általában - egyszerre több típusú szolgáltatást végez. Szolgáltatása
nagyobb részben közvetítő szolgáltatásnak minősül, kisebb részben
tartalomszolgáltatásnak.
2.
Az Ekertv. az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokon belül
megkülönbözteti a tartalomszolgáltatót és a közvetítő szolgáltatót.
A két típusú szolgáltatás közötti lényeges különbséget az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - a továbbiakban Ekertv szabályozza.
A tartalomszolgáltató maga állít elő, tesz közzé saját tartalmat, felelőssége kiterjed az
általa rendelkezésre bocsátott, jogszabályba ütköző tartalmú információval okozott
jogsérelemért, illetve kárért. Ekertv. 7. § (1) A szolgáltató tehát maga bocsátja a
rendelkezésre, teszi hozzáférhetővé a tartalmat.
A közvetítő szolgáltató az, aki a más által közzétett információ elérését biztosítja. A
törvény a vonatkozó uniós irányelvnek megfelelően négy típusú közvetítő szolgáltatót
különböztet meg: i) az egyszerű adatátvitelt és hozzáférést-, ii) gyorsítótárat biztosító-,
iii) tárhelyszolgáltatást- iv) keresőszolgáltatást nyújtó szolgáltatót. A közvetítő szolgáltató
szolgáltatásának lényege, hogy ő maga nem avatkozik bele a tartalom előállításába, azon
nem változtat, nem módosítja azt. Éppen ezért az Ekertv. kimondja, hogy a közvetítő
szolgáltató a más által rendelkezésre bocsátott, a közvetítő szolgáltató által nyújtott
információs társadalommal összefüggő szolgáltatással továbbított, tárolt vagy
hozzáférhetővé tett információért - a 8-11. §-okban meghatározott feltételek fennállása
esetén - nem felel. Valamint, hogy a közvetítő szolgáltató nem köteles ellenőrizni az
általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan
tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására
utalnak. (Ekertv. 7. § (2)- (3)
3.
1. A honlap azon tartalma vonatkozásában, amelynek szövegét a szolgáltató maga állítja

elő, szerkeszti (workbook, támogató anyagok cégeknek) tartalomszolgáltatóként teszi, az
itt közzétett tartalmak általa közzétettnek minősülnek.
A honlapon a szolgáltató által szerkesztett és közétett anyagokért, mint
tartalomszolgáltató teljes felelősséggel tartozik, ily módon felel az általa közzétett
esetlegesen jogszabályba ütköző tartalmú információval okozott jogsérelemért, illetve
kárért.
2. Emellett az Dreamjo.bs alaptevékenységeként céges profilok és álláshirdetések
közzétételét biztosítja felhasználói számára. Felhasználók által közzétett tartalmat tárol és
tesz hozzáférhetővé, ezért ezen tartalmak esetében közvetítő szolgáltatónak Ekertv. 2. §
l). A Dreamjo.bs honlap e rovataiban a felhasználók által rendelkezésre bocsátott, a
honlap üzemeltetője által csak tárolt tartalmakról beszélhetünk, ezért ezekben az esetben
a szolgáltató közvetítő szolgáltatónak minősül. A közvetítő szolgáltatói minőségén belül
tárhelyszolgáltatónak (Ekertv. 2. § lc). Emellett a szolgáltató keresőtevékenységet is
biztosít honlapján belül, ilyen értelemben közvetítő szolgáltatói minőségén belül
keresőszolgáltatónak is (Ekertv. 2. § ld) minősül.
Az Ekertv. szerint a tárhelyszolgáltató - Ekertv. 10. § A 2. § lc) pontjában meghatározott
közvetítő szolgáltató - akkor nem felel az igénybe vevő által biztosított információért, ha
a) nincs tudomása az információval kapcsolatos jogellenes magatartásról, vagy arról,
hogy az információ bárkinek a jogát vagy jogos érdekét sérti;
b) amint az a) pontban foglaltakról tudomást szerzett, haladéktalanul intézkedik az
információ eltávolításáról, vagy a hozzáférést nem biztosítja.
Az Ekertv. szerint a keresőszolgáltató -11. § A 2. § ld) pontjában meghatározott közvetítő
szolgáltató - akkor nem felel az információ 2. § ld) pontja szerinti hozzáférhetővé
tételével okozott kárért, ha
a) nincs tudomása az információval kapcsolatos jogellenes magatartásról, vagy arról,
hogy az információ bárkinek a jogát vagy jogos érdekét sérti;
b) amint az a) pontban foglaltakról tudomást szerzett, haladéktalanul intézkedik az elérési
információ eltávolításáról vagy a hozzáférés megtiltásáról.
Mint tárhely- és keresőszolgáltatást nyújtó szolgáltató nem felel a más által rendelkezésre
bocsátott, a közvetítő szolgáltató által nyújtott információs társadalommal összefüggő
szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett, jogszabályba ütköző tartalmú
információval harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért, amennyiben
eleget tesz az Ekertv. 10. § és 11. §-ban meghatározott feltételeknek.
4.
A fentiek alapján megállapítható, hogy az Dreamjo.bs, mint közvetítő szolgáltató
felelőssége csak abban az esetben áll fenn, ha tudomást szerez a jogellenes tartalomról.

