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A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 

 

a MACRO ECO-FARM Korlátolt Felelősségű Társaság  

(nyilvántartja a Budapest Környéki Törvényszék CégbíróságaCg.13-09-193315/4 

cégjegyzékszámon; székhelye: 2051 Biatorbágy, Arany János utca 29. adószáma: 26328409-

2-13; elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@macrofarm.hu, telefon: + 36 70 3377222; 

a továbbiakban: Társaság)  

által üzemeltetett macrofarm.net internetes lapon valamint mobil (iOs; Android) 

alkalmazásokon keresztül  (a továbbiakban együttesen: Weblap, Weboldal, Alkalmazás) 

elérhető szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás, több Szolgáltatásra 

vonatkozóan Szolgáltatások) igénybevételének és az Alkalmazás használatának feltételeit 

tartalmazza. A Weblap használata kizárólag a jelen feltételeknek megfelelően történhet.  

1 Általános rendelkezések 

A Társaság meteorológiai és növényvédelmi előrejelzéseket biztosít Felhasználói részére, 

valamint a növénytermesztéshez kapcsolódó egyéb tanácsokat, információkat nyújt a 

Weboldalon, azaz a macrofarm.net internetes oldalon és az ahhoz hasonló feltételekkel 

működtetett mobil alkalmazásokon keresztül elérhető adatbázisban, illetve kereső 

rendszerben. A mobil alkalmazásokban a macrofarm.net internetes oldalon elérhető egyes 

funkciók nem vagy más módon érhetőek el, ezekre a jelen ÁSZF rendelkezései 

értelemszerűen alkalmazandók. Jelen ÁSZF szempontjából felhasználó minden olyan 

személy, aki megtekinti a Weblapot, általános – vagy regisztrált adatokkal történő –lekérdezést 

indít, illetve aki hirdetést helyez el (a továbbiakban: Felhasználó). 

A Weboldalon elérhető Szolgáltatásokat kizárólag cselekvőképes magánszemély és 

gazdálkodó szervezet Felhasználó veheti igénybe. A Szolgáltatás igénybevételével, így 

különösen, de nem kizárólagosan a regisztrációval, illetve a Szolgáltatás megrendelésével a 

Felhasználó elismeri, hogy teljes cselekvőképességgel és jogképességgel rendelkező 

természetes személy, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely képviseletére jogosult 

természetes személy által jár el, a valós és helyes adatok megadásával. 

A Felhasználó a Weboldal/Alkalmazás használatának megkezdésével, illetve a regisztráció 

során, továbbá a Szolgáltatások megrendelése során tett kifejezett nyilatkozattal elfogadja és 

magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF, az annak részét képező Adatvédelmi 

szabályzat rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget vállal az ÁSZF betartására. A 

Weboldalt/alkalmazást minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére 

használhatja. 

A Felhasználó a regisztráció során kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Társaság a 

Felhasználó által megadott személyes adatokat, a Weboldal/Alkalmazás használata során 

begyűjtött felhasználói adatokat (például meglátogatott weboldalak listája, technikai adatok, a 

Weboldal Felhasználó által történő felhasználására vonatkozó információk, valamint 

esetlegesen harmadik személyektől beszerzett felhasználói információk) rögzíti és az 

Adatvédelmi szabályzatban meghatározott módon és célokra felhasználja. 
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A Szolgáltatások vonatkozásában a Felhasználó és a Társaság között online szerződés jön 

létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek. A szerződéskötés nyelve kizárólag a magyar. 

Az online szerződést a Társaság nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető 

el. Az online szerződés létrejöttét a regisztráció, az elektronikusan igénybe vett 

szolgáltatásokra vonatkozó adatok, illetve az online fizetés igazolják.  

A Társaság jogosult a jelen ÁSZF módosítására. A Társaság fenntartja magának a jogot arra, 

hogy az alábbiakban részletezett esetekben időről időre egészben vagy részben egyoldalúan 

módosítsa a Szolgáltatások tartalmát és díját, a Szolgáltatások igénybevételének feltételeit. A 

Társaság a módosításról a nyitóoldalon, a Weblap általános szerződési feltételeket tartalmazó 

részén, valamint e-mail formájában tájékoztatja a Felhasználóit. A módosítás időpontját 

követően a Felhasználó bármely Szolgáltatás használatával, illetve megrendelésével egyben 

elfogadja a ÁSZF módosítását is. A Társaság egyoldalú módosításra jogosult különösen a 

jogszabályi környezet megváltozása esetén, az új szolgáltatások bevezetése, vagy a már 

meglévő szolgáltatások minőségének biztosítása céljából, az adatbázis minőségének 

biztosítása, vagy a hirdetés tartalmára vonatkozó alapfeltételek javítására szolgáló 

intézkedések megtétele céljából, vagy amennyiben azt gazdasági, műszaki, ill. egyéb 

körülményekben bekövetkezett lényeges változás azt indokolja. Amennyiben a szerződő fél 

Felhasználó a módosított ÁSZF vagy díjak mellett nem kívánja tovább igénybe venni a 

Társaság Szolgáltatását, jogviszonyát jogosult megszüntetni, az ÁSZF rendelkezései szerint. 

2 A Szolgáltatás igénybevétele 

A Weblap/Alkalmazás lokációhoz és növénykultúrához kötött Szolgáltatásai kizárólag 

felhasználói fiók létrehozásával érhetőek el. A Weblapon bizonyos Szolgáltatások ingyenesen, 

más Szolgáltatások ellenérték megfizetése mellett vehetők igénybe.  

2.1 A Szolgáltatás létrejötte 

A Regisztrációhoz kötött Szolgáltatás igénybevételekor a vonatkozó gomb megnyomásával a 

Felhasználó ajánlatot tesz (megrendelés) a kiválasztott Szolgáltatás igénybevételére, amelyre 

a Társaság annak megküldésétől számított lehető legrövidebb időtartamon, de legfeljebb 48 

órán belül automatikusan aktivációs linket küld a Felhasználó részére, az általa megadott e-

mailcímre és a Felhasználó megrendelésének beérkezését megerősíti. A Felhasználó a 

Társaság által küldött linkre kattintva hagyhatja jóvá megrendelését, illetve a fizetés 

teljesítésével véglegesítheti megrendelési szándékát. A Felhasználó megrendelésének 

megerősítését követően, a Társaság legfeljebb 48 óra időtartamon belül biztosítja 

(visszaigazolja) a Szolgáltatást, amennyiben nem merül fel olyan körülmény, amely szerint a 

Felhasználó ajánlata a jelen ÁSZF-be ütközik. A Társaság ezen tényekről a Felhasználót e-

mailen értesíti. A Társaság és a Felhasználó közötti szerződés minden esetben a Felhasználó 

által tett igénybevételre vonatkozó nyilatkozat Társaság által történő visszaigazolásával jön 

létre. A nyilatkozatok akkor tekinthetők megérkezettnek, amikor az a címzett számára 

hozzáférhetővé válik. 

A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele, így többek között a növényvédelmi előrejelzés 

érdekében önálló felhasználói fiókot köteles létrehozni, amelyet a Felhasználó által megadott 

e-mail cím, mint egyedi azonosító azonosít. A felhasználói fiók elérhető: 
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 a Felhasználó által meghatározott, a felhasználói fiókot azonosító e-mail és jelszó 

megadásával. 

 szakértői felületen a fentieken túl a szakértői igazolványszám regisztrálása is elvárt 

A regisztráció elektronikus úton történt megküldésével, (a fizetés teljesítésével) és annak 

Társaság által történő visszaigazolásával felek között a szerződés ráutaló magatartással jön 

létre. Amennyiben a Felhasználó fiókjában megadott adataiban változás történik, a 

Felhasználó e változásokat köteles személyes menüjében átvezetni, ennek elmaradásából 

eredő felelősség a Felhasználót terheli. A Felhasználó bármikor kezdeményezheti a 

felhasználói fiókja törlését, a törlés kezdeményezésének napjától számított 60. (hatvanadik) 

napra (felmondási idő), amely a Társasággal létesített jogviszonya megszűnését eredményezi. 

A fiók törlésére vonatkozó felhasználói igényt a Társaság akkor teljesíti, ha a Felhasználónak 

nincs tartozása a Társaság felé.  

Amennyiben a felhasználó korábbi időpontra mondja fel a szerződését, mint az az előre 

megfizetett díjak alapján lejárna, a Társaságot díj visszafizetési kötelezettség nem terheli. A 

felmondási idő alatt a Felhasználó felhasználói jogai szünetelnek, így Szolgáltatást nem vehet 

igénybe.  

A Társaság jogosult a Felhasználót a Weblap/Alkalmazás használatából kizárni és további 

értesítés nélkül törölni a Felhasználó fiókját, amennyiben kétséget kizáróan megállapítható, 

hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket is tartalmaz. A Társaság 

felé ezért a Felhasználó semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles a 

Társaság kárát megtéríteni.  

2.2 A szerződés időtartama 

A Felhasználó és a Társaság között határozott időre – a felhasználó választásától függően: 

egy hónap, vagy egy naptári év – létrejött jogviszony legkésőbb a szerződés tárgya szerinti 

Szolgáltatásra megállapított határozott idő – a következő hónap azonos napján, vagy az adott 

év december 31. – elteltével szűnik meg. 

2.3 Felelősség  

A Társaság határozottan kijelenti, hogy az időjárási körülményekkel kapcsolatos adatok 

forrása az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ). Az előrejelzési adatok, valamint a 

belőlük levont következtetések – gazdálkodást segítő – tájékoztató jellegű információk.  

Mind az időjárással kapcsolatos, mind – az automatizált matematikai modellek által készült – 

növényvédelmi előrejelzések tartalmaznak – változó intenzitású – bizonytalansági tényezőket. 

A Társaság nem vállalhat, és nem vállal felelősséget az előrejelzések pontatlanságával 

összefüggésbe hozható – közvetlen, vagy közvetett – károkért.  

A Társaság minden tőle telhetőt elkövet a Weblap/Alkalmazás és a Szolgáltatások folyamatos 

elérhetősége érdekében, azonban nem vállal kötelezettséget az Alkalmazások megszakítás 

mentes működtetésére, a Szolgáltatás folyamatosságának biztosítására. A Társaság nem 

vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Társaság 

működési körétől független körülmények okoznak. 
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A Társaság nem vállal felelősséget a Weblapra feltöltött tartalmak, információk pontossága, 

megbízhatósága vonatkozásában, mivel a Weblap/Alkalmazás tartalma a Társaságtól 

függetlenül is módosul. 

A Társaság a Szolgáltatásokhoz szorosan kapcsolódó, tájékoztató üzeneteket küld a 

Felhasználók e-mailcímére (rendszerüzenet), a Szolgáltatás teljesítésének részeként. 

2.4 Ingyenesen igénybe vehető Szolgáltatások 

A Felhasználók korlátlanul hozzáférhetnek az országos meteorológiai szolgálat meteorológiai 

és agrár-meteorológiai – a Társaság oldalain megjelenített – adataihoz.  A MacroFarm 

alkalmazás lexikon fülön található adatai korlátozásmentesen és ingyenesen elérhetőek. 

Kutatások dokumentálásához, tanulmányok elkészítéséhez, korlátozás nélkül igénybe 

vehetőek a lexikon adatbázisban található adatok, információk.  Ilyen esetekben elvárt a 

felhasználóktól a forrás, a WEB cím hivatkozásként történő megjelölése. 

2.5 Ellenérték megfizetése mellett igénybe vehető Szolgáltatások 

Az ellenérték megfizetése fejében biztosított Szolgáltatások igénybevételéért fizetendő 

díjakat, a díjfizetési lehetőségeket és az ellenérték fejében nyújtott Szolgáltatások 

megvásárlásának menetére vonatkozó részletes szabályokat a megrendelés menetébe 

építve, az egyes hozzáférésekhez rendelt információs ablak tartalmazza. 

A díjakat a Felhasználó bankkártyás fizetéssel, vagy azonnali utalással (SimplePay rendszer) 

egyenlítheti ki. A bankkártyával, illetve banki átutalás szolgáltatással történő fizetés során 

felmerülő esetleges hibákért a Társaság nem vállal felelősséget. A vásárlást megerősítő 

automatikus visszaigazoló e-mailt a Társaság a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi 

meg. A bankkártyával történő fizetésről a következő linken bővebben 

tájékozódhat: https://simplepay.hu/vasarloknak/#page-intro-text  

A vásárlás a “Fizetés” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül 

megszakítható, a Felhasználó elállhat a szerződéstől. A megfizetett díjról a Társaság, a 

számlázz.hu rendszerén keresztül csak bankkártyával fizető Felhasználók részére állít ki 

elektronikus számlát, melyet a Felhasználó által megadott e-mail címre küld meg. Banki 

átutalással történő fizetés esetén az – összeg számlánkra érkezését követően 72 órán belül – 

számlát bocsátunk ki. A Felhasználó visszavonhatatlanul hozzájárul a számla elektronikus 

formátumban való kiállításához. A Társaság a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 

2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdése alapján 8 évig köteles őrizni. 

Számlamódosítási igényt a Társaság maximum a számlakibocsátás dátumától számított 30 

napon belül fogad el. 

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó megrendelését indokolt esetben 

visszautasítsa. 

A Társaságnak nem felróható okból történő megszűnés esetén a Felhasználó nem jogosult 

semmilyen megtérítési igényt támasztani a Társaság felé.  

 

https://simplepay.hu/vasarloknak/#page-intro-text
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3 Felhasználói felelősség 

A Felhasználó által a Weblapon vagy a mobil alkalmazásban közzé- vagy elérhetővé tett 

információért, tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal 

összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni, vagy nem vagyoni kárért kizárólag a 

Felhasználót terheli felelősség. A Társaság a felhasználó által rögzített információkért, 

tartalmakért nem felel és semmilyen felelősséget nem vállal. A Felhasználó köteles a 

Szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok, továbbá a jelen ÁSZF 

rendelkezéseinek betartásával használni. 

A Felhasználó a Szolgáltatások használatának megkezdésével tudomásul veszi, hogy 

Weblapra általa feltöltött információk, anyagok, szövegek, és adatok tartalmáért és 

jogszerűségéért felelősséggel tartozik. A Társaság a Weblap működtetését az Elker tv. (2001. 

évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.) szerint végzi, és amennyiben 

azt észleli, hogy bármely tartalom a jelen ÁSZF-be ütközhet, jogosult és az Elker tv.-ben 

meghatározott esetekben, illetve szabályok szerint köteles a tartalom azonnali eltávolítására, 

és az érintett Felhasználó további jogellenes tevékenységének megakadályozására.  

A Társaság kizárja a felelősségét minden abból eredő kárért, ha törölte a Felhasználó jelen 

ÁSZF rendelkezéseibe ütköző magatartása vagy bármely jogszabály megsértése miatt a 

Felhasználó által a Weblapra feltöltött bármilyen tartalmat, vagy megakadályozta további ilyen 

jellegű tevékenységét. 

A Társaság nem felelős a Felhasználóknak a Weboldal használatával terjedő vagy elérhetővé 

váló káros tartalmak, így vírusok, férgek okozta károk és egyéb veszteségek vonatkozásában. 

A Társaság nem felelős továbbá a Felhasználók által megadott adatok hiányosságáért, vagy 

a hibásan megadott adatokból eredő bármilyen felmerülő hátrányért. 

A Társaság nem avatkozik bele a Felhasználók közti jogvitákba, bármilyen vita kialakulásakor 

a Felhasználó köteles mentesíteni a Társaságot mindennemű igénytől, követeléstől és 

kártérítés alól.  

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik 

személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Társasággal szemben bármilyen igényt 

támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Társaság által megkövetelt 

intézkedést megtenni és a Társaságnak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és 

költséget, amely a Társaságot a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal 

összefüggésben éri, továbbá köteles a Társaság helyett közvetlenül helytállni ilyen igény 

vonatkozásában. 

A Felhasználó kijelenti, hogy a Szolgáltatást a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően veszi 

igénybe, a Szolgáltatás igénybevétele során megadott adatai a valóságnak megfelelnek. A 

Társaság kizárja felelősségét a Szolgáltatás igénybevétele során megadott téves, hibás vagy 

hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. 

A Felhasználó vállalja, hogy minden, a Társaság által megkövetelt intézkedést megtesz a 

Társaság jó hírnevének megóvása érdekében. 
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4 Szerzői és szomszédos jogok 

A Szolgáltatás bármely eleme és annak egésze, továbbá a Weblapon a Társaság által 

elérhetővé tett minden tartalom (beleértve az egyes felhasználói hirdetéseket, a Weblap 

arculata, tartalmának összeválogatása, elrendezése is) szerzői jogi védelem – és bizonyos 

esetekben – a 2018. évi LIV tv. (Törvény az üzleti titokról) oltalma alatt áll. 

A Felhasználó a Szolgáltatás megrendelésével egyben hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság a 

Felhasználó által szolgáltatott, szerzői jogvédelem alatt álló elemeket (így különösen a 

szakértői megfigyelések, észlelések szövegét, a csatolt képeket) a Társaság ellenérték 

fizetése nélkül, a Szolgáltatások nyújtásához szükséges és hasznos mértékben és körben 

felhasználja, beleértve a másolás, többszörözés, tárolás, közzététel illetve a szükséges 

mértékű átdolgozás jogát is időbeli és földrajzi korlátozás nélkül. A felhasználási jog 

kizárólagos, a Társaság jogosult azt továbbadni harmadik személy részére. A Felhasználó az 

előbbiekre való tekintettel csak az általa készített, vagy olyan egyéb anyagokat adhat át, amely 

kapcsán a kizárólagos felhasználási jogokkal rendelkezik. 

A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét megillető jogok, továbbá 

a fentiek szerint megszerzett felhasználási jog jogosultja a Társaság. A Weboldal bármely 

elemének másolása, módosítása vagy újbóli közzététele – a Társaság kifejezetten erre 

irányuló felhasználási engedélye nélkül – polgári jogi és büntetőjogi felelősséget von maga 

után. A szerzői jog tárgya nem használható fel és nem hasznosítható a Társaság előzetes 

írásbeli engedélye nélkül, így különösen tilos a Weblap egészét, bármely részét 

sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni, kivéve, ha a Társaság egyértelműen és 

kifejezetten ehhez külön hozzájárul.  

A Társaság jelen ÁSZF 2.4. pont alatt leírt eseteiben az írásos engedélyt jelen ÁSZF 

közzétételével megadottnak tekinti. 

A Társaság a Weblap tartalmának bármely részét vagy egészét bármikor, előzetes értesítés 

nélkül módosíthatja vagy visszavonhatja. 

5 Elállás és felmondás joga 

A Ptk. szerint fogyasztónak minősülő Felhasználó – a fogyasztó és vállalkozás közötti 

szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet (a 

továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében – a Kormányrendelet 20.§ szerinti, indokolás 

nélküli felmondás joggal rendelkezik a Szolgáltatások vonatkozásában.  

A felmondás joga vonatkozásában a jelen pont szerinti Felhasználón a továbbiakban kizárólag 

a Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő felhasználó értendő. A Felhasználót a szolgáltatásra 

vonatkozó szerződés megkötésének időpontjától számított 14 napon belül indokolás nélküli 

felmondási jog illeti meg a szerződés fennállása alatt, a Szolgáltatás egészének teljesítéséig, 

amelyet követően a Felhasználó a felmondási jogát elveszíti. 

A fogyasztó Felhasználó felmondási jogát a jelen ÁSZF mellékletében meghatározott 

nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján 

gyakorolhatja, amelyet köteles eljuttatni a Társaság jelen ÁSZF 6. pontjában meghatározott 

postacímére vagy elektronikus levelezési címére. A felmondási jog gyakorlása határidőben 
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történik, ha azt a Felhasználó az előző bekezdésben foglalt határidőben elküldi. A 

Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy a felmondási jogát a jelen bekezdésben 

foglaltakkal összhangban gyakorolta. 

A Felhasználó jelen pont szerinti jogának gyakorlása esetén a Társaság haladéktalanul, de 

legkésőbb a nyilatkozat Társaság által történő kézhezvételétől számított 14 napon belül a 

Társaság visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a 

teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A visszatérítés során a Társaság az 

eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a 

Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezett hozzájárulását adja, de a fogyasztót 

ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.  

6 Fogyasztói panasz, Ügyfélszolgálat 

A Társaság ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói 

megkereséseket az alábbi címeken fogadja: 

 telefonszám:  

o +36306127441 

o +36703377222 

 székhely, postacím és a panaszügyintézés helye: 2051 Biatorbágy, Arany János u. 29. 

 elektronikus levelezési cím: info@macroexpert.hu  

 

A Társaság a Szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszokat elsődlegesen postán, illetve az 

info@macroexpert.hu e-mail címen fogadja, a telefonos ügyfélszolgálat a Szolgáltatás 

használatára vonatkozó felhasználói kérdések megválaszolására szolgál, a Szolgáltatások 

könnyebb használata érdekében. A panaszokat, felhasználói kérdéseket az ügyfélszolgálat 

írásban, a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött e-mail útján válaszolja meg. A 

Társaság a székhelyen személyesen nem fogad panaszokat. 

A panaszkezelésre a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései 

irányadók. A Társaság a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. 

Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása 

nem lehetséges, a Társaság a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul 

jegyzőkönyvet vesz fel, és a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás 

felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi 

válasszal egyidejűleg megküldi, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóak szerint 

jár el. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli 

panaszt a Társaság egyedi azonosítószámmal látja el. 

A jegyzőkönyv tartalmazza a Felhasználó nevét, lakcímét, a panasz előterjesztésének helyét, 

idejét, módját, a panasz részletes leírását, a Felhasználó által bemutatott iratok, 

dokumentumok jegyzékét, a Társaság álláspontját (negatív válasz esetén az indokolást), a 

jegyzőkönyvet felvevő személy nevét és aláírását, a keltezést (hely és idő) és a panasz egyedi 

mailto:info@macroexpert.hu
mailto:info@macroexpert.hu
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azonosítószámát, amennyiben azt szóban vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás útján 

tették. 

Az írásbeli panaszt a Társaság annak beérkezését követő harminc napon belül írásban, 

érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt 

jogszabály, hosszabb határidőt törvény megállapíthat. A panaszt elutasító álláspontját a 

Társaság megindokolja. 

A Társaság a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a 

fogyasztóvédelmi törvény értemében öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző 

hatóságoknak kérésükre bemutatni. A panaszok elbírálására a Társaság és a Felhasználó 

közötti jogviszony keretén belül, egyedileg kerülhet sor. 

A panasz elutasítása esetén a Társaság írásos válasza indoklást tartalmaz, továbbá abban a 

Társaság tájékoztatást nyújt a jogorvoslati lehetőségekről, így a Társaság a Felhasználót 

írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a 

békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az 

illetékes hatóság, illetve a fogyasztó Felhasználó esetén a fogyasztó lakóhelye vagy 

tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, 

valamint levelezési címét, valamint hogy a Társaság fogyasztói jogvita rendezése érdekében 

igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. 

Amennyiben a Felhasználó a Társaság válaszát nem tartja kielégítőnek, különösen az alábbi 

szervekhez fordulhat jogorvoslatért: 

 Fogyasztónak minősülő Felhasználó – ha önálló foglalkozásán és gazdasági 

tevékenységi körén kívül eső célok érdekében jár el a Szolgáltatások igénybevétele 

során – a területi gazdasági kamarák mellett működő független, a fogyasztó lakóhelye 

vagy tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy a kérelme szerinti békéltető 

testülethez fordulhat.  Az a testület kereshető meg, melynek hatáskörébe tartozik a 

fogyasztó és a Társaság közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a 

termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a 

felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a 

továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése, és e célból 

egyezség létrehozásának megkísérlése. Az eljárás részletes szabályait a 

fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv. tartalmazza. 

 Fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztóvédelmi hatósági jogkört 

gyakorló, területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhat. Az eljárás részletes 

szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv., a 2008. évi XLVII tv., 

valamint a 2004. évi CXL tv. tartalmazza. A Fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes 

járási hivatalhoz fordulhat az alábbi linken megtalálható tájékoztató szerinti 

elérhetőségeken: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/  

 

 

 

http://fogyasztovedelem.kormany.hu/
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1. Melléklet 

 

 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta 

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) 

 

Címzett:  MACRO ECO-FARM Korlátolt Felelősségű Társaság  

  2051 Biatorbágy, Arany János utca 29. 

 

Alulírott(ak):  

 

 

 

 

kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az 

alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: 

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: 

 

A fogyasztó(k) neve: 

 

 

 

A fogyasztó(k) címe: 

 

 

 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 

 

 

Kelt: 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 
aláírás 

………………………………………………. 
aláírás 
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Tájékoztatás 

 

a Társaság által nyújtott szolgáltatás fogyasztónak minősülő Felhasználók által történő 

igénybevétele során a Társaság és a fogyasztónak minősülő Felhasználó, mint 

távollevők között kötött szerződés vonatkozásában: 

 

1. Társaság neve: 

Macro Eco-Farm Kft. 

 

2. Székhelyének székhelye, üzleti tevékenységének helye, postai címe, a Társaság 

adatai: 

székhelye: 2051 Biatorbágy, Arany János u. 29. 

telefonszáma: +3670 3377222 

elektronikus levelezési címe: csaba.jozsef@macroexpert.hu 

cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

cégjegyzékszám: 13-09-193315 

adószáma: 26328409-2-13 

 

3. A szerződés szerinti szolgáltatásokért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt 

teljes összegéről, valamint az esetlegesen ezen felül felmerülő valamennyi 

további költségről: 

Az árakról és egyéb költségekről az egyes szolgáltatások megrendelése előtt a Weblapon 

tájékozódhat. 

4. Határozott időre (az igénybevétel megkezdése szerinti naptári év végéig) szóló 

szerződés vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében: 

A Társaság által megadott szolgáltatási díj összege a szolgáltatás valamennyi költséget 

tartalmazza. Ha a teljes ellenértéket, vagy valamennyi költség előre történő kiszámítása nem 

lehetséges, a Felhasználó az ellenérték összegének kiszámításának módjáról a szerződés 

megkötését és a szolgáltatás megrendelését megelőzően tájékoztatást kap. 

5. A szerződés megkötéséhez alkalmazott távollévők közötti kommunikációt 

lehetővé tévő eszköz használatának díja: 
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Nincs ilyen. 

6. A teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről és a teljesítési határidőről, 

valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról: 

A teljesítés feltételeivel, a fizetési módokkal, teljesítési határidőkkel és a panaszkezeléssel 

kapcsolatos információk az ÁSZF-ben elérhetőek (2. pont). 

7. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog: 

A fogyasztót megillető elállási és felmondási joggal kapcsolatos információk az ÁSZF 

rendelkezései között elérhetőek (5. pont). 

8. A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi 

kötelezettségről: 

Kellékszavatosság 

Fogyasztó a Társaság hibás teljesítése esetén a Társasággal szemben kellékszavatossági 

igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a 

szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít 

hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát 

a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. 

Fogyasztó és a Társaság közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, 

hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés 

időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével 

összeegyeztethetetlen. 

Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a Társaság 

a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. 

Kellékszavatossági igénye alapján a fogyasztó választása szerint: Kérhet kijavítást vagy 

kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen 

vagy a Társaság számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel 

járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az 

ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Társaság költségére fogyasztó is 

kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. 

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 

Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott 

költséget köteles a Társaságnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Társaság adott okot, 

vagy az áttérés egyébként indokolt volt. 

Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Társasággal közölni. 

Fogyasztó és a Társaság közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két 

hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből 
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eredő kárért a fogyasztó felelős. Fogyasztó és a Társaság közötti szerződés esetén a 

fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. 

9. Az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás 

fennállásáról és annak feltételeiről: 

Fogyasztó a szolgáltatásokkal kapcsolatban az adott témakörben a jelen ÁSZF-ben illetve a 

Weboldalon megadott e-mail címeken és telefonszámokon is kérhet tájékoztatást. A Társaság  

jótállást nem vállal. 

 

10. Rendelkezésre áll-e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex, illetve a 

magatartási kódexről történő másolatkérés módjáról: 

Nem áll rendelkezésre, másolatkérésre nincs mód. 

11. Határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan 

időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről: 

Ellenkező kikötés hiányában a határozott időre szóló szerződések esetén a szerződés 

időtartama a szolgáltatás kezdetének naptári éve. Ellenkező kikötés hiányában a határozatlan 

időre szóló szerződések estén a felmondási idő az adott naptári év december 31-e. A 

szerződések megszüntethetők a szerződő felek közös megegyezésével is. A szerződések 

időtartamáról és megszüntetésének feltételeiről bővebb tájékoztatás az ÁSZF-ben, illetve az 

egyes szolgáltatások megrendelése előtt a Weboldalon található. 

12. Határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá 

alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá 

átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről: 

Nincs ilyen eset. 

13. A fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról: 

Nincs ilyen. 

14. A fogyasztó által a vállalkozás kérésére fizetendő vagy biztosítandó letét vagy 

egyéb pénzügyi biztosíték nyújtásáról és annak feltételeiről: 

Nincs. 

15. A digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki 

védelmi intézkedésről: 

A Társaság az általa üzemeltetett szerverek és egyéb berendezések (ide értve a hálózati 

kapcsolatot biztosító infrastruktúra) működtetése kapcsán a szükséges védelmi 

intézkedéseket elvégezte és fenntartja, folyamatosan frissíti. Az eszközök megfelelő 
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elhelyezéséről és fizikai védelméről gondoskodik, illetve a tárolt adatok védelmét a 

rendelkezésre álló informatikai eszközök révén biztosítja. 

16. A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési 

képességéről a vállalkozástól ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően: 

A Weboldal böngésző-független módon együttműködik valamennyi operációs rendszerrel, 

illetve megjeleníthető mobilalkalmazásokon (mobiltelefon, táblagép). A MacroFarm 

alkalmazás Android és iOs operációs rendszerű mobilkészülékeken (mobiltelefon, táblagép) 

működtethető. 

17. A jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve 

kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus 

igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról: 

Fogyasztók a panaszaikkal elsődlegesen írásban fordulhatnak közvetlenül a Társasághoz, 

amely minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása 

érdekében. A Társaság és fogyasztó a jogvitáikat elsődlegesen peren kívül, egyeztetés útján 

rendezik. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy a fogyasztó a hatályos jogszabályok, 

illetve az ÁSZF szerint hatósághoz, bírósághoz, békéltető testülethez fordulhat. 

18. A békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a Társaság székhelye szerint 

illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről: 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék 

minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a 

szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével 

kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. 

Ebből a célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén 

pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és 

költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy 

a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő 

kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy 

a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A 

békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület 

elnökéhez kell írásban benyújtani. A Társaság székhelye szerint illetékes békéltető testület:  

A Pest Megyei Békéltető Testület székhelye: 

1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240. 

Jelen tájékoztató az ÁSZF mellékletét képezi. 

 


