

7.számúmelléklet 



TÁJÉKOZTATÓAKREDITRENDSZERRŐLÉSATALÁLATI
LISTÁKBANTALÁLHATÓINGATLANHIRDETÉSEK
SORRENDJÉRŐL 


1. AKREDITRENDSZER 

A Magánhirdetők és az Office Hirdetők (a könnyebb érthetőségért a jelen mellékletben:
Ingatlanközvetítők) Ingatlanhirdetései közös találati listában jelennek meg. A kreditrendszer
lehetőséget biztosítahirdetőkszámára,hogyIngatlanhirdetésüketelőrébbsoroljákatalálatilistában
máshirdetőkIngatlanhirdetéseihezképest. 

AzIngatlanhirdetésekheztársítottkreditekmennyiségebefolyásoljaazIngatlanhirdetésekegymáshoz
viszonyított sorrendjét (ez valamennyi felhasználói relációban érvényesül, azaz az a hirdető fog
előrébbmegjelenniatalálatilistában,akinektöbbkreditjevanahirdetésén,függetlenülattól,hogya
hirdetőMagánhirdetővagyIngatlanközvetítő). 

A felhasznált kreditek és az adott Ingatlanhirdetés találati listában való elhelyezkedése közötti
összefüggéskétvonatkozásbanisérvényesül: 

● meghatározza a különböző Ingatlanokat hirdetők Ingatlanhirdetéseiközöttirangsort(teljes
találatilistábantörténőhelyezés),valamint 

● meghatározza az azonos Ingatlant hirdetők ingatlanhirdetései közötti rangsort is (adott
Ingatlanhirdetéseiközöttihelyezés). 

A fentieknek megfelelően, akinek több kreditje van az Ingatlanhirdetésén, az más Ingatlanokat
hirdetőkkelszembenésazugyanaztazIngatlanthirdetőkkelszembenisjobbpozícióbatudkerülni–
az,hogyezmilyenmértékűelőnytjelent,attólfügg,hogyatöbbihirdetőmilyenértékbenhasználtfel
krediteketasajátIngatlanhirdetésére. 

IngatlanközvetítőkésMagánhirdetőkeltérőmódonjuthatnakkreditekhezéshasználhatjákfelazokat
(bővebbenlásdalábba3.pontbanfoglaltakat). 


2. ATALÁLATOKSORRENDJE,KERESŐALGORITMUS 

A találatok (találati lista) az Ingatlant kereső Felhasználó által beállított keresési paramétereknek
megfelelően jelennek meg, úgy, hogy a találati listában azIngatlanhirdetésekvegyesenszerepelnek
(például, ha valaki beállítja a Budapest IX. kerület lakás kategóriát minden további paraméter
alkalmazása nélkül, akkor a keresőrendszer ki fogja ajánlani az összes, Magánhirdető és
IngatlanközvetítőáltalhirdetettIX.kerületilakáskénthirdetettingatlant). 
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Atalálatilistáktípusai: 

A) Alapértelmezetttalálatilista:AlapértelmezettmódbanazIngatlantkeresőFelhasználóáltal
beállított paramétereknek megfelelő találati listában az összes olyan Ingatlanhirdetés
megjelenik,amelyekabeállítottparamétereknekmegfelel.HaegyIngatlannaktöbbhirdetése
van,akkorvalamennyi,azadottIngatlanravonatkozóhirdetésiskülöntételkéntlátszikmajd
a találati listában. Alapértelmezett találati listábanakövetkezőszempontokhatározzákmeg
azIngatlanhirdetéseksorrendjét: 

Elsődlegesen:AzIngatlanhirdetésekenszereplőaktuáliskreditmennyiséghatározzameg
a sorrendet, a magasabb kredit összeggel rendelkező Ingatlanhirdetés kerül előrébb a
találatilistában. 

Másodlagosan: Ha az Ingatlanhirdetések között kreditegyezőség áll fenn, akkor az
Ingatlanhirdetésrekorábbanelköltöttösszeskreditekösszegehatározzamegasorrendet
ésakorábbantöbbkredittelrendelkezőIngatlanhirdetéskerülelőrébb. 

Harmadlagosan: Ha a másodlagos rendezési szempont szerint is egyezőség van az
Ingatlanhirdetések között, akkor az Ingatlanhirdetés feladásának ideje határozza mega
sorrendetésakorábbanfeladottIngatlanhirdetéskerülelőrébb. 


B) A felhasználó által tovább szűrt találati lista: Az Ingatlant kereső Felhasználó az
alapértelmezetttalálatilistasorrendjétmeghatározotttulajdonságokalapjánmódosíthatja(pl.
ár szerint növekvő vagy csökkenő,alapterületszerintnövekvővagycsökkenő,stb.).Azígy
létrejött találati listában a következő szempontok határozzák meg az Ingatlanhirdetések
sorrendjét: 

Elsődlegesen: Az IngatlantkeresőFelhasználóáltalválasztottszemponthatározzameg
azIngatlanhirdetéseksorrendjét(például,haegyIngatlantkeresőFelhasználóbeállítjaaz
„árszerintnövekvő”funkciót,akkoregydrágábbankínáltIngatlanravonatkozóhirdetés
akkorsemfogmegelőzniegyolcsóbbankínáltIngatlant,hatöbbkreditjevan). 

Másodlagosan: Szűrési adatok egyezősége esetén (pl. két ingatlannak ugyanannyi az
ára)amagasabbkredittelrendelkezőIngatlanhirdetéskerülelőrébbatalálatilistában. 

Harmadlagosan: Ha a másodlagos rendezési szempont szerint is egyezőség van az
Ingatlanhirdetésekközött,akkorazIngatlanhirdetésrekorábbanelköltöttösszeskreditek
összege határozza meg a sorrendet és a korábban több kredittel rendelkező
Ingatlanhirdetéskerülelőrébb. 

Negyedlegesen: Ha a harmadlagos rendezési szempont szerint is egyezőség van az
Ingatlanhirdetések között, akkor az adott Ingatlanhirdetés feladásának ideje határozza
megsorrendetésakorábbanfeladottIngatlanhirdetéskerülelőrébb. 
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C) A “Minden 1X” nézet: Egy adott Ingatlant több Ingatlanközvetítő is hirdethet, és maga a
tulajdonos is meghirdetheti (az Ingatlanközvetítők száma attól függ, hogy az Ingatlan
tulajdonosa hány ingatlanközvetítővel kötött megbízási szerződést az Ingatlan hirdetésére
vonatkozóan). A “Minden 1X” funkció célja az ugyanazon Ingatlant hirdető
Ingatlanhirdetésekcsoportosítása(csoportbarendezése). 

A“Minden1X”funkciótcsakregisztráltésbejelentkezettFelhasználókhasználhatják. 

A „Minden 1X” nézetet nem lehet bekapcsolni abban az esetben, ha az Ingatlant kereső
Felhasználó „ár” vagy „négyzetméter ár”szerintkívánjasorrendbeállítaniatalálatilistában
található Ingatlanhirdetéseket, azaz ilyen sorrendbeállítás mellett a találati listában minden
Ingatlanhirdetésmegfogjelenni.Mindenmásesetben,ígyazalapértelmezettlista,továbbáaz
„alapterület” és a „szobaszám” szerinti felhasználói sorrendbeállítás esetén a „Minden 1X”
nézetbekapcsolható. 

Ha a “Minden 1X” nézet ki van kapcsolva, akkor az adott találati listában valamennyi, az
ugyanazon Ingatlanra vonatkozó Ingatlanhirdetés megjelenik a találati listában. Ebben az
esetben ezek az Ingatlanhirdetések a fenti az A) és B) pontokban meghatározott találati
sorrendbeilleszkednek. 

Habevankapcsolvaa“Minden1X”nézet,akkoratalálatilistábanacsoportlegtöbbkredittel
kiemelteleme(Ingatlanhirdetése)látszikelsődlegesen,atöbbikapcsolódóIngatlanhirdetésta
kiemelt Ingatlanhirdetésen található “Még X (db) azonos ingatlan” gomb megnyomásával
lehet megtekinteni. A gomb megnyomásával a csoportvalamennyielememegfogjelennia
kiemeltIngatlanhirdetésalatt. 

A “Minden 1X” nézet alkalmazása esetén a csoport helyét a találati listában az alábbi
szempontokhatározzákmeg: 

Elsődlegesen: Egy Ingatlanhirdetési csoport találati listában elfoglalt helyét az
Ingatlanhirdetési csoport összes hirdetésére elköltött kreditek összege fogja
meghatározni.


Másodlagosan:HaazIngatlanhirdetésicsoportokkreditösszegeazonosmértékű,akkor
az Ingatlanhirdetési csoportok egymás közötti rangsorát az Ingatlanhirdetési csoportok
hirdetéseirekorábbanelköltöttkreditekösszegefogjameghatározni


Harmadlagosan: Ha a másodlagos rendezési szempont szerint is egyezőség van az
Ingatlanhirdetési csoportok között, akkorazIngatlanhirdetésicsoportokegymásközötti
rangsorát az Ingatlanhirdetési csoportok kiemelt hirdetéseinek feladási ideje határozza
megésakorábbanfeladottkiemeltIngatlanhirdetéscsoportjakerülelőrébb


A“Minden1X”nézetalkalmazásaeseténazadottIngatlanhirdetéscsoportonbelülihelyétaz
A)pontbanleírtszempontrendszerhatározzameg(aktuáliskredit,korábbanfelhasználtkredit,
hirdetéslétrejötte,hirdetésazonosítója). 
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Ha egy Magánhirdetés 0 kredittel rendelkezik, tehát a Magánhirdető semmilyen díjköteles
szolgáltatást nem vásárolt az Ingatlanhirdetése kapcsán (ingyenes hirdetés), és azt az Ingatlant egy
Ingatlanközvetítő is meghirdeti, akkor a bekapcsolt “Minden 1X” nézetben a Magánhirdető
Ingatlanhirdetése nem fog megjelenni (a lenyitott listában sem). A Szolgáltató erről a tényről a
magánhirdetőkete-mailbentájékoztatja.Ugyanebbenaze-mailbenarrólistájékoztatjaaFelhasználót,
hogyhaF elhasználószeretné,hogyazIngatlanhirdetésemegjelenjena„Minden1X”nézetbenis,
vásároljonhirdetésicsomagot. 


3. KREDITSZERZÉSLEHETŐSÉGEI 

IngatlanközvetítőkésMagánhirdetőkeltérőmódonjuthatnakkreditekhezéshasználhatjákfelazokat. 

Ingatlanközvetítők: 

● Az Ingatlanközvetítők a megrendelt szolgáltatási csomagjuknak megfelelő
mennyiségű kreditjóváírást kapnak. Az így megszerzett kreditek szabadon
felhasználhatók. 
●

Ezenfelültovábbikreditekvásárlásáraisvanlehetőségük. 

●

A krediteket több szolgáltatásra felhasználhatják, többek között a hirdetések
kiemelésére(ún.licitálásra),azerrekialakítottrendszeren/felületenkeresztül. 
A licitálással nem garantálható fix pozíció, ugyanis a hirdetők bármikor
rálicitálhatnakatöbbihirdetőhirdetésére.Ld.ÁSZF18.4.2.pontját. 
Az ingatlanközvetítők a vásárolt krediteket az utolsó vásárlástól számítottegyéven
belülhasználhatjákfel. 

●
●


Magánhirdetők: 

● A Magánhirdetők a megrendelt szolgáltatási csomagjuknak megfelelő mennyiségű
kreditjóváírást kapnak hirdetésükre a szolgáltatások teljes időtartamára. Az egy
napnál hosszabb szolgáltatások esetén a szolgáltatási csomag által tartalmazott
kreditek a szolgáltatás minden egyes napján jóváírásra kerülnek azIngatlanhirdetés
vonatkozásában, befolyásolva ezzel a hirdetés által a találati listában elfoglalt
pozíciót. 
Ezen felül a különböző szolgáltatások megvásárlásával tudjákazIngatlanhirdetésük
kreditmennyiségétnövelni(kiemeléshezjutni). 
● Ezzel nem garantálható fix pozíció, és az sem, hogy az azonos Ingatlant hirdető
Magánhirdető és Ingatlanközvetítő közül biztosan aMagánhirdetőIngatlanhirdetése
kerüljön előrébb, ugyanis ezattólfügg,hogyazIngatlanközvetítőazonosIngatlanra
vonatkozó Ingatlanhirdetése mennyi kredittel rendelkezik. Ld. az ÁSZF 18.3.2.
pontját  
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