
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen felhasználási feltételek az agronline.hu Kft (8692 Szőlősgyörök, Arany János 
utca 33. adóig.sz.: 24152905-2-14. , cégjegyzék száma: 14-09-313032, 
bankszámlaszám OTP 11748007-20189282-00000000 ) továbbiakban, mint 
Üzemeltető, által üzemeltetett www.geppiac.hu (továbbiakban honlap) hirdető ügyfelei,
mint Hirdető, továbbá a honlapot igénybe vevők, használatának feltételeit tartalmazza.

Jelen általános szerződési feltételek valamennyi hirdetési-, szolgáltatási és egyéb 
szerződésre (továbbiakban: hirdetési szerződés) irányadóak, feltéve, hogy szerződő 
felek írásbeli megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik.

A honlap igénybevételére a Felhasználó kizárólag akkor jogosult amennyiben

• elmúlt 18 éves és cselekvőképessége nem korlátozott, vagy
• 14. életévét betöltött kiskorú és a szolgáltatás használata során kizárólag a saját

munkával szerzett keresményének erejéig rendelkezik, vagy
• jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet nevében jár el 

és szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére, vagy
• saját nevében, valós személyes adatai, illetve elérhetőségei megadásával 

regisztrál

A honlap használatával miden hirdető elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit. A honlapot 
minden Hirdető kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja. Az 
Üzemeltető jogosult jelen általános szerződési feltételek egyoldalú módosítására azzal, 
hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Hirdetőket. 
Jelentős módosítás esetén e hirdető jogosult a szerződés 30 napos határidővel történő 
felmondására. A módosítás akkor minősül jelentősnek, ha ezt az üzemeletető annak 
minősíti és erről a hirdetőt tájékoztatja. A módosítást követően a szolgáltatás 
használata az általános szerződési feltételek módosításának elfogadását jelenti.

A honlap használatba vétele kizárólag az alábbi feltételeknek megfelelő formában 
történhet:

1. A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA

Üzemeltető hirdetési helyet biztosít Hirdető részére mezőgazdasági apróhirdetései és 
egyéb, pl. banner reklámjai (továbbiakban: hirdetés) folyamatos hirdetésére az 
Üzemeltető által üzemeltetett www.geppiac.hu internetes címen levő adatbázisban, 
illetve kereső rendszerben. Üzemeltető által biztosított internetes hirdetéskezelési 
felület használatával Hirdető helyezi el hirdetéseit. A Hirdető által elhelyezett képeket 
Üzemeltető jogosult marketing tevékenységéhez felhasználni, valamint elektronikus 
vízjellel ellátni.

A honlap megtekintése és az azon történő keresés ingyenesen és regisztráció nélkül 
történik. A honlapon nyújtott egyes szolgáltatások regisztrációt követően ingyenesen, 
míg más szolgáltatások díjfizetéssel érhetőek el.



2. A HIRDETÉS DÍJA

Üzemeltető a mezőgazdász Hirdetők számára az oldal tematikájának megfelelően 
rovatonként korlátozott ingyenes hirdetésfeladást biztosít.
Kereskedőknek, és gyártóknak az hirdetési rendszer használata díjköteles.

Az egyes rovatokban egyidejűleg ingyenes megjeleníthető hirdetések száma.

1. sz. táblázat

Agronline.hu Kft. Géppiac hirdetési helyárak

Megnevezés
Molinó kihelyezése

nélkül

Molinó
kihelyezése

nélkül ÉVES ár

Molinó
kihelyezése

esetén

Molinó
kihelyezése

esetén ÉVES ár

5 db-os csomag Ingyenes Ingyenes Ingyenes Ingyenes

10 db-os csomag 4.000 Ft/hó 48 000 Ft/év 3.000 Ft/hó 36 000 Ft/év

15 db-os csomag 6.000 Ft/hó 82 800 Ft/év 4.500 Ft/hó 54 000 Ft/év

25 db-os csomag 9.000 Ft/hó 108 000 Ft/év* 7.500 Ft/hó 82 500 Ft/év*

50 db-os csomag 15.000 Ft/hó 180 000 Ft/év* 13.000 Ft/hó 143 000 Ft/év*

Korlátlan csomag
(500 db-ig)

22.000 Ft/hó 264 000 Ft/év* 16.500 Ft/hó 181 500 Ft/év*

* 11 hónapot fizet, 12 havi megjelenést kap

Az árak nettó árak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák és visszavonásig érvényesek

Üzemeltető által kínált aktuális hirdetési csomagokat és egyéb kiegészítő 
szolgáltatásokat jelen szerződés állandó, elválaszthatatlan részét képező médiaajánlat 
tartalmazza.

3. FELELŐSSÉGEK, KÖTELEZETTSÉGEK

Üzemeltető nem vállal felelősséget:

• Az oldalakon elhelyezett hirdetések, reklámok vagy egyéb anyagok 
helyességéért vagy valóságtartalmáért.

• A szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes 
értesítés nélküli - bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből eredő károk 
tekintetében, sem a látogatók, sem a felhasználók irányában.

• A működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért.
• A felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi 

vagy erkölcsi kárért.



Üzemeltető szolgáltatásait a felhasználó a saját felelősségére használja, beleértve ebbe 
a Szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, így 
különösen az egyéb felhasználók által a Szolgáltatás során hozzáférhetővé vagy 
elérhetővé tett káros tartalmak által a Felhasználó számítógépes rendszerében okozott 
károk és egyéb veszteségek kockázatát.

A Hirdető teljes körűen szavatosságot vállal azért, hogy beszerezte a szöveg/kép 
megjelenítéséhez esetlegesen szükséges valamennyi engedélyt és hozzájárulást, 
továbbá azért, hogy szöveg nem sérti más harmadik személy személyiségi jogait 
továbbá más harmadik személynek nincsen olyan, különösen kegyeleti vagy személyes 
adatvédelmi joggal vagy szellemi alkotással kapcsolatos joga, mely a szöveg/kép 
közzétételét megakadályozza vagy korlátozza vagy ezen jogok jogosultjainak törvényes
jogait és érdekeit sérti.

Ezen jogok megsértése miatt kizárólag a Hirdetőt terheli felelősség. A Hirdető objektív 
felelősséggel tartozik az Üzemeltetővel szemben és köteles megtéríteni Üzemeltető 
teljes kárát, mely őt abból éri, hogy a Hirdető fenti kötelezettségét nem tartotta be.

A Hirdető által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, beleértve a tartalom által 
okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy 
nem vagyoni kárért kizárólag a Hirdető felelős. A Hirdető köteles gondoskodni arról is, 
hogy a hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett tartalom harmadik személyek jogait vagy a
jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon nem sértik. Amennyiben a 
Szolgáltatás használatával közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban 
harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Hirdető 
az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, 
költséget és kár megtérítését magára vállalja, továbbá vállalja, hogy minden a 
Üzemeltető által megkövetelt intézkedést megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel
kapcsolatban.

Üzemeltető tiszteletben tartja a szólás, a véleménynyilvánítás valamint a sajtó 
szabadságát és mindent megtesz annak érdekében, hogy a honlapon megjelenő 
tartalom megfeleljen a jogszabályi előírásoknak és a jó ízlés szabályainak.

Tilos a geppiac.hu weboldalon közzétenni:

• Megtévesztő információt tartalmazó hirdetést.
• Jogsértést megvalósító hirdetést.
• Olyan tartalmat, amely technikai problémát okozhat a szerveren, nem megfelelő 

formátumú, vagy nyilvánvalóan a hirdetési díj kikerülésére, kijátszására 
alkalmas.

• Nem a rovat jellegének megfelelő tartalmat.
• Szerzői jogokat, személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes

adatok védelméhez való jogokat sértő tartalmat.
• Erőszakra buzdító, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve 

természetet károsító magatartásra ösztönző tartalmat.
• Félelemérzetet keltő tartalmat.
• Olyan tartalmat, amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi 

vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és 
fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó 
helyzetben mutatja be.

• Pornográf tartalmat.
• Minden olyan tartalmat, amely a fentieken túlmenően egyébként az 2008. évi 

XLVIII. törvénybe ütközik.
• Indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem kellő információt nyújtó tartalmat, 



amely a termékről, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz.
• Olyan tartalmat amely árthat a geppiac.hu portálnak, üzleti partnereinknek vagy 

szolgáltatásaink Hirdetőinek, illetve sérti az agronline.hu Kft. jogos gazdasági 
érdekeit.

• Minden olyan tartalmat, amely a valós életben is jogellenes.

A Hirdető regisztrációja a Hirdető személyéhez, cégéhez kapcsolódik.

Egy adott e-mail cím vagy telefonszám csak egy Hirdető adatai között szerepelhet. 
Rendszerünk nem engedélyezi a már beregisztrált e-mail cím vagy telefonszám más 
regisztrációhoz való rendelését.

Többszörös regisztrációnak számít:

• Magánszemély esetén a magánszemély, a családtag(ok) és a hozzátartozó(k) 
külön-külön történő regisztrációja.

• Cég esetén, a Cég illetve bármely munkatársának külön-külön történő 
regisztrációja. (Hirdető és az összes munkatársa egyetlen hirdetőnek minősül.)

Üzemeltető fenntartja a jogát a hirdetések, reklámok és egyéb, a geppiac.hu oldalain 
elhelyezett tartalmak törlésére a fenti esetekben. Üzemeltetőnek jogában áll, de nem 
tartozik felelősségi körébe, hogy a fenti előírásokba ütköző hirdetéseket törölje, illetve, 
hogy a hirdetések szövegében a magyar helyesírás szabályainak megfelelő korrektúrát 
hajtson végre.

A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén Üzemeltető a hatályos jogszabályok 
által megkívánt keretek között működik közre a hatóságokkal a jogsértést 
elkövetőjének felderítésére. 

Más internetes ajánlatok reklámozására a geppiac.hu internetes oldalon Üzemeltető 
előzetes hozzájárulása nélkül tilos. A geppiac.hu honlapon tilos más honlapokra 
hivatkozni.

Üzemeltetőnek joga van a fenti szabályok megsértőit korlátozni a felhasználói 
jogokban, míg végső esetben eltiltani.

Üzemeltetőnek joga van adminisztrációs célokból betekinteni a Hirdetők adataiba, adott
esetben utána járni a Hirdető IP címének.

A honlap megtekintése esetén, annak hatékonyabb szolgáltatásnyújtása érdekében 
"sütik" (cookie) kerülnek elhelyezésre az igénybe vevők számítógépén. Süti az igénybe 
vevő böngészőjén keresztül annak merevlemezére kerülő információs fájl. Ezek az 
információk nem alkalmasak az igénybe vevő személyének azonosítására.

Üzemeltető arra törekszik, hogy a szolgáltatást folyamatosan a lehetséges 
legmagasabb színvonalon tartsa.

A jelen szerződésre a magyar jog az irányadó. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott 
kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. 
törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. 
törvény, illetve a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény 
rendelkezései irányadóak.



A jelen Szerződéssel összefüggő jogviták elbírálására a Hirdetők és Üzemeltető kikötik 
az Üzemeltető mindenkori székhelye szerint illetékes Járásbíróság kizárólagos 
illetékességét.

4. HIRDETÉSEK TÖRLÉSE, KORLÁTOZÁSA

Üzemeltető fenntartja magának a jogot a Hirdetővel szemben szolgáltatásainak 
szüneteltetésére vagy megszüntetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, 
továbbá bármilyen változtatásra, illetve a teljes szolgáltatás átmeneti vagy teljes körű 
megszüntetésére.

Üzemeltető a közízlést- vagy jogszabályt sértő valamint az oldal struktúrájába nem illő 
adatokat, információkat, képeket, fájlokat, illetve megtévesztő, hamis vagy a 
valóságnak más okból nem megfelelő, vagy bújtatott reklámot tartalmazó hirdetéseket 
minden értesítés, előzetes bejelentés nélkül jogosult törölni rendszeréből.

Üzemeltető jogosult továbbá az alábbi pontok bármelyikének megsértése, 
megvalósulása esetén külön értesítés nélkül törölni a hirdetést, vagy a megfelelő 
rovatba, főkategóriába, valamint alkategóriába áthelyezni, amennyiben:

• Hirdető egyidejűleg egy hirdetésben több különböző terméket kínál eladásra.
• Hirdető a használt mezőgazdasági gép rovatban hirdetései között új, vagy 

demógép hirdetést helyez el.
• Hirdető a hirdetést nem a megfelelő rovat, főkategória, alkategória besorolással 

helyezi el.
• Hirdető az eladásra kínált termékekről készült képeket manipulálja, például a 

képeken vagy körülötte bármilyen keretet, feliratot, ábrát vagy reklámot helyez 
el.

• Hirdető a hirdetésben más internetes oldalra való utalást, hivatkozást helyez el.
• Hirdető az adott rovatban egyidejűleg megjeleníthető hirdetésszámon felül 

bármilyen formában helyez el hirdetéseket.
• A hirdetés valótlan, megtévesztő adatokat tartalmaz.
• A hirdetéssel kapcsolatos, vélelmezhetően jogellenes magatartás jut Üzemeltető 

tudomására.
• Szerzői jogokat, személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes

adatok védelméhez való jogokat sértő tartalmat tartalmaz.
• Hirdető elérhetősége - különös tekintettel a név, az e-mail cím és a telefonszám

• Valótlan adatokat tartalmaz.
• Feltételezhető, hogy a hirdetési díj kikerülésére utal
• Feltételezhető, hogy bármilyen módon a választott hirdetési díjcsomagban

szereplő egyidejűleg megjeleníthető hirdetési számon felül helyez el 
hirdetéseket.

• Jelen szerződésben rögzített TILOS tartalmakat tesz közzé.
• A felhasználó adatai többszörös regisztrációra utalnak.
• A hirdetésben szereplő mezőgazdasági gép műszaki állapota nem a választott 

rovatnak, vagy a valóságos állapotnak megfelelően lett megadva.

Előzőek ismételt megsértése, megvalósulása esetén Üzemeltető díj visszatérítés nélkül 
korlátozhatja a hirdető adott rovatban történő hirdetéseinek elhelyezését.

Ilyen esetekben a Hirdető semmilyen kártérítési vagy bármilyen egyéb megtérítési, 
visszafizetési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz az Üzemeltető ezzel 
kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.



5. ADATVÉDELEM

Üzemeltető kötelezi magát, hogy a hirdető, tudomására hozott személyes adatait 
másnak nem engedi át, azt a mindenkori hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően
őrzi meg és a rendelkezésére álló minden eszközzel megakadályozza, hogy illetéktelen 
személyek ahhoz bármi módon hozzáférjenek. Üzemeltető a Hirdetők adatainak 
védelmét minden alkalmazásnál, eljárásnál és adatátviteli, tárolási módszernél szem 
előtt tartja.

Üzemeltető a Hirdető személyes adatait a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés 
létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel 
kísérése, illetve az ebből származó díjak számlázása, s ezzel kapcsolatos követelések 
érvényesítése céljából kezeli. Üzemeltető kizárólag a Hirdető azonosításához, illetőleg 
az előzőekben leírtak teljesítéséhez szükséges és elégséges személyes adatokat kezeli. 
Üzemeltető jogosult továbbá a szolgáltatási díj meghatározásához, számlázásához, 
illetve a szolgáltatás nyújtásához technikailag szükséges és elengedhetetlen személyes 
adatokat kezelni.

A Hirdető az Üzemeltető szolgáltatásainak igénybevételével hozzájárulását adja a 
személyes adatok fent meghatározott, korlátlan idejű felhasználásához. A Hirdetőnek 
jogában áll Üzemeltető által kezelt személyes adatait megismerni, s kérni személyes 
adatainak esetleges helyesbítését, illetőleg törlését az adatbázisból, valamint jogában 
áll tiltakozni az adatkezelés ellen. Az adatkezelési jog elleni tiltakozás illetőleg az 
adatkezelés megtiltása a szerződés hirdető általi megszüntetésével azonos.

6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Üzemeltető honlapján elérhető bármely szolgáltatás igénybevétele esetén valamennyi 
igénybe vevőre a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

Üzemeltető a jelen általános felhasználási feltételek megváltoztatásának jogát 
fenntartja.

A jelen általános felhasználási feltételekre a magyar jog az irányadó.

Jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyv és az egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadó.

Jelen ÁSZF 2015. szeptember 21. napján lép hatályba.
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