
Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 

Hatályos: 2022. március 23-tól 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed minden, a www.drmolnar.info webáruházon 
keresztül leadott megrendelésre. 

A www.drmolnar.info alatt elérhető weboldalt és webáruházat a Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda 
Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti. 

Szolgáltató adatai: 

Név: Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft. 

Székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. 

Cégjegyzékszám: 01 09 677 112 

Adószám: 11794479-2-41 

Telefon: +36 1 411 8700 

E-mail: central@danubia.hu  

 

I. A weboldal célja 

A weboldal üzemeltetése kettős céllal történik: 

• egyrészt dr. Molnár István egyetemi oktató által publikált ingyenesen letölthető 
feladatsorokat, valamint egyéb tájékoztató dokumentumokat biztosít felsőoktatásban tanuló 
hallgatóknak, amelyekre jelen ÁSZF hatálya nem terjed ki, 

• másrészt a weboldal webáruházként működik, amely működésre jelen ÁSZF hatálya kiterjed. 
Ide tartozik az az eset is, amikor egy felsőoktatási intézmény hallgatója vásárol a 
webáruházban elérhető terméket, és – hallgatói jogviszonyánál fogva – egyedi 
kedvezményben részesül a vásárlás során. 

A weboldalon értékesített termékek szellemi tulajdonjogi értelemben szerzői művek, amelyek a szerzői 
jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény védelme alatt állnak. A szerződés tárgyai egészének vagy bármely 
részének mechanikus, illetve elektronikus másolása, többszörözése, valamint információszolgáltató 
rendszerben való tárolása és továbbítása a szerzői mű jogosultjának előzetes írásbeli engedélye 
hiányában tilos. A szerzői jogok megsértését a jogosult minden esetben jogi útra tereli. 

II. Megrendelés menete 

A vásárló a webáruházban található előzetes regisztráció nélkül, kosárba helyezése után, adatainak 
megadását követően meg tudja vásárolni azokat. 

A megrendelés során a vásárlónak nélkülözhetetlen megadni a megrendelés teljesítéséhez, valamint a 
számviteli törvénynek megfelelő számlázás érdekében szükséges személyes adatait, amelyek az 
alábbiak: 

• név 

• e-mail cím 

http://www.drmolnar.info/
http://www.drmolnar.info/
mailto:central@danubia.hu


• számlázási cím 

Az adatok kezeléséről bővebb információ az Adatkezelési Tájékoztatóban található. 

A megrendeléstől számított 24 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. Amennyiben a 
visszaigazolás nem érkezik meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A megrendelés 
interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül és 
utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. A szolgáltatás ellenértékének kifizetése a megrendelés 
visszaigazolásakor megadott bankszámlaszámra történő átutalással valósítható meg, amely az alábbi: 

 

Számlatulajdonos: Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft. 

Számlavezető pénzintézet: MKB Bank Nyrt. 

Számlaszám: HU46 1030 0002 1041 3258 4902 0010 

Megjegyzés: Kérjük, tüntesse fel a megrendelés számát. 

 

A megrendelt termék szolgáltatására vállalt határidő legfeljebb 30 munkanap. A webáruház 
üzemeltetője törekszik arra, hogy a megvásárolt elektronikus terméket az átutalás megérkezésétől 
számított 24 órán belül a megrendelés során megadott e-mail címre elküldje.  

A vásárlásról kiállított számla a vásárlást követően a vevő részére küldött visszaigazoló e-mailben 
található. A vásárlásról kiállított számla elektronikus úton kerül elküldésre, a vásárló által a vásárlás 
során megadott e-mail címre. A vásárló külön kérése esetén a számla postai úton is kiküldésre kerül. 

A kiállított számla megőrzésének időtartamára a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései 
az irányadók. 

III. A webáruházban feltüntetett árak 

A weboldal üzemeltetője felhívja a vásárlók figyelmét, hogy a webáruházban működése során 
előfordulhat egyes olyan hibák, amelyek következtében a webáruházban található termékek ára 0 Ft, 
1 Ft, vagy bármely hasonló, irreális összegként kerül feltüntetésre. Az ilyen helyzetek során leadott 
rendelések esetében a szolgáltató fenntartja a jogot a szerződéstől történő egyoldalú elállásra, 
egyúttal kötelezettséget vállalva a vásárló által elutalt vételár haladéktalanul történő visszautalására. 

A webáruházban feltüntetett árak tartalmazzák az ÁFÁ-t. 

Kedvezmény érvényesítése esetén a kedvezmény mértéke a termék bruttó, ÁFÁ-val terhelt árából 
kerül levonásra. 

IV. A megrendelő által megadott adatok 

A megrendelő által megadott adatokat a Szolgáltató semmilyen körülmények között nem vizsgálja. A 
megadott adatok pontosságáért való felelősség kizárólag a vásárlót terheli. Az adatok 
pontatlanságából eredő károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal. 

A teljesítés a megrendelő által megadott e-mail címre történik, így kiemelten fontos, hogy a 
megrendelő valós, általa használt és hozzáférhető e-mail címet adjon meg hibátlanul. 

V. Elállási és felmondási jog 



A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a fogyasztó és a 
vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 
tartalmazza, amely Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés m) pontja értelmében a fogyasztó a 20. § szerinti 
elállási és felmondási jogát a teljesítés megkezdésével egyidőben elveszíti. 

Jelen ÁSZF elfogadásával megrendelő nyilatkozik arról, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben 
foglaltakat tudomásul vette. 

További információk 

A webáruház üzemeltetője által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről további információk a 
Kapcsolat menüpontban olvashatók. 

 

Budapest, 2022. március 23. 

 

Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft. 

Szolgáltató 

 

 

 

 

 


