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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
a Hronszky Ügyvédi Iroda által működtetett Online Ügyvédi Iroda ügyvédi szolgáltatáshoz 

 
Bevezetés 
A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Hronszky Ügyvédi Iroda online szolgáltatásainak általános 
szabályait tartalmazza. A jelen általános szabályoktól való eltérést megbízó és a Hronszky Ügyvédi Iroda között létrejött írásbeli 
ügyvédi megbízási szerződés szabályozza, amelynek elsőbbsége van a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezésekkel szemben. 
Az ÁSZF mindenkor hatályos szövege elérhető a www.hronszky.hu oldalon. 
 
A szolgáltatást nyújtó ügyvédi iroda adatai 
Név: Hronszky Ügyvédi Iroda 
Székhely: 3525 Miskolc, Szent László u. 64. 
Képviseli: Dr. Hronszky Regina, irodavezető ügyvéd 
Adószám: 18445499-2-05 
Kamarai azonosító: 36061867 
Területi ügyvédi kamara: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ügyvédi Kamra 
Weboldal címe: www.hronszky.hu 
 
Kapcsolatfelvétel 
A kapcsolatfelvétel az online szolgáltatást igénybe vevő (továbbiakban: megbízó) és a Hronszky Ügyvédi Iroda között az alábbi 
elérhetőségeken történik: 
Facebook: @onlineugyvediiroda,  
Skype: ugyvedmiskolc 
Viber: +36705071509 
E-mail: iroda@hronszky.hu 
 
Általános szabályok 
Megbízónak elsősorban a kapcsolattartásra megadott elérhetőségeken van lehetősége a Hronszky Ügyvédi Irodát felkeresni. 
A kapcsolatfelvételt követően megbízó és a Hronszky Ügyvédi Iroda képviseletében eljáró ügyvéd előzetes megbeszélést tart, 
amelynek célja annak meghatározása, hogy az adott ügyben a Hronszky Ügyvédi Iroda vállalja-e az ügyvédi megbízást. Az 
előzetes egyeztetés minden esetben ingyenes. Ezt követően a Hronszky Ügyvédi Iroda ajánlatot tesz az ügyvédi munkadíjra 
vonatkozóan, amelynek megbízó általi elfogadásával létrejön az ügyvédi megbízási szerződés, amelynek kereteit külön írásba 
foglalás nélkül a jelen ÁSZF, valamint a felek nyilatkozatai határozzák meg. A Hronszky Ügyvédi Iroda a szolgáltatásának 
megkezdése előtt elvégzi az adott megbízásra vonatkozó jogi összeférhetetlenséggel kapcsolatos vizsgálatot. Amennyiben 
összeférhetetlenség merül fel a megbízás elvállalása kapcsán, vagy ellátása folyamán, a megbízás (további) elláthatósága 
tekintetében a Felek egymással egyeztetnek azzal, hogy ilyen esetben a Hronszky Ügyvédi Iroda a megbízás ellátását jogosult 
azonnali hatállyal felfüggeszteni, illetve megszüntetni. 
A Hronszky Ügyvédi Iroda nem köteles a megbízó által felkínált megbízást elfogadni, ezen döntését nem köteles megindokolni. 
A megbízás ellátásához szükséges háttéranyagot, különösen a rendelkezésre álló okiratokat és információkat az megbízó köteles 
biztosítani. Megbízó felel az általa a Hronszky Ügyvédi Irodának szolgáltatott adatok, információk, okiratok, más bizonyítékok 
valódiságáért, alaki vagy tartalmi hibás, hiányos, nem teljes körű voltából, egyéb fogyatékosságából és a késedelmes 
rendelkezésre bocsátásukból eredő következményekért. 
A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Hronszky Ügyvédi nem működhet közre, ha az a hivatásával nem egyeztethető össze, így 
különösen, ha a közreműködését olyan jogügylethez kérik, amely jogszabályba ütközik, vagy jogszabály megkerülésére irányul 
Amennyiben az ügyvédi megbízás teljesítéséhez a megbízó képviselete is szükséges, megbízó meghatalmazást ad a Hronszky 
Ügyvédi Iroda részére. 
A Hronszky Ügyvédi Iroda a megbízást tagjai (alkalmazott ügyvédje, ügyvédjelöltje) vagy akár más ügyvédi iroda, ügyvéd 
közreműködésével is teljesítheti, kivéve, ha ezt a megbízó az egyedi megbízási szerződésben kifejezetten kizárta. 
A meghatalmazás feljogosítja a Hronszky Ügyvédi Irodát (meghatalmazottat) képviselet ellátására, megbízót megillető pénznek 
vagy dolognak, valamint az eljárási költségeknek az átvétele vonatkozásában is. Megbízó részére történő pénz, vagy vagyontárgy 
átvételéről a Hronszky Ügyvédi Iroda megbízót haladéktalanul értesíti. 
Megbízó javára átvett pénzből – a megbízó egyidejű írásbeli értesítése mellett – a Hronszky Ügyvédi Iroda kielégítheti megbízóval 
szemben fennálló és lejárt megbízási díj és költségtérítés címén fennálló követelését, kivéve, az Üttv. 31. §-ban felsorolt 
esetekben. 
A meghatalmazás megbízott döntése alapján bármikor korlátozható, illetve visszavonható. 
Az ügyvédi megbízás teljesítése során felmerülő illetékeket, szakértői és egyéb költségeket megbízó fizeti – ezek előlegezésére 
a Hronszky Ügyvédi Iroda nem köteles. 
 
Az ügyvédi munkadíj 
Megbízó az ügyvédi munkadíjat minden esetben banki átutalással, előre köteles megfizetni az előzetes megbeszélés során a 
megbízó és a Hronszky Ügyvédi Iroda közötti megállapodás szerinti összegben. Az előzetes megbeszélés körében a Hronszky 
Ügyvédi Iroda tájékoztatja megbízót a minimális ügyvédi munkadíjról, amelyről elektronikus levélben. Amennyiben az adott ügy 
további munkavégzés igényel, akkor arról a Hronszky Ügyvédi Iroda a szükséges mértékben további díjbekérőt küld a megbízó 
részére. A megbízó köteles a díjbekérő szerinti összeget banki átutalással megfizetni. A Hronszky Ügyvédi Iroda mindaddig nem 
köteles a megbízó részére munkát végezni, amíg a díjbekérő szerinti összeg nem került jóváírásra a Hronszky Ügyvédi Iroda 
bankszámláján. A díjbekérő alapján megfizetett megbízási díjról a Hronszky Ügyvédi Iroda számlát állít ki és küld meg a megbízó 
részére. 
Az ügyvédi munkadíj óradíj alapú vagy a megbízó és a Hronszky Ügyvédi Iroda külön megállapodása alapján egyösszegű lehet. 
A munkadíj minden az ellátott üggyel kapcsolatos munkavégzés, ügyintézés kapcsán felszámításra kerül, ideértve különösen az 
online és telefonos konzultáció, a tanácsadás, az irat tanulmányozás, levelezés, okiratszerkesztés, hatóság, bíróság, vagy 
bármely más szerv előtti, illetve, a peres, vagy a nem peres eljárásokban ellátandó képviseletet. 
Az ügyvédi munkadíj kiegyenlítésének elmulasztása esetén a Hronszky Ügyvédi Iroda 15 napos felmondási idővel jogosult a 
megbízási szerződés felmondására. 
 
Ügyvédi tevékenység 
Az ügyvédi munka nem eredménykötelem. Az ügyvédi munkadíj az ügyben felmerült ügyvédi munka ellenértékét képezik, nem 
tehetők függővé bármely várt, vagy vélt eredménytől. A Hronszky Ügyvédi Iroda munkavégzése során azt vállalja, hogy a legjobb 
tudása szerint képviseli megbízót az adott eljárásban. 
Megbízó elfogadja és tudomásul veszi a Hronszky Ügyvédi Iroda azon tájékoztatását, hogy minden ügyben és a jogi tanácsadás 
során is számolnia kell a Hronszky Ügyvédi Iroda szakmai álláspontjától eltérő jogértelmezéssel, a bizonyítékok eltérő hatósági, 
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bírósági értékelésével, mérlegelésével, és az eltérő jogalkalmazás kockázatával. A Hronszky Ügyvédi Iroda szakmai álláspontjától 
eltérő jogalkalmazás kockázatát – az egységes gyakorlat hiányából, a hivatalos eljárások elhúzódásából, kiszámíthatatlanságából 
eredő kockázatokat – megbízó vállalja viselni. 
Az ügyvédi megbízás teljesítésére irányuló eljárást, a szükséges intézkedéseket, a bizonyítékok felhasználását és a beadványok 
benyújtását, illetve ezeknek a tartalmát, sorrendjét és esedékességét a Hronszky Ügyvédi Iroda határozza meg. Megbízó a 
megbízás tárgyában önálló intézkedést, egyezséget csak a Hronszky Ügyvédi Iroda előzetes írásbeli tájékoztatása és egyeztetés 
lefolytatását követően kezdeményezhet. 
Megbízó az ügy állásáról, és a tett intézkedésekről bármikor felvilágosítást kérhet, az ügyében az előre egyeztetett időpontban 
konzultációt kérhet. 
A Hronszky Ügyvédi Iroda által készített, szerzői jogvédelem tárgyát képező dokumentáció és információ szerzői joga és az 
azokhoz kapcsolódó minden további jog a Hronszky Ügyvédi Irodát illeti, kivéve, ha felek ettől írásban, kifejezetten, közös 
megegyezéssel eltértek. Az átadott dokumentációról belső használatra másolat készíthető. A dokumentációt vagy annak 
másolatait a Hronszky Ügyvédi Iroda előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a megbízó harmadik félnek nem adhatja át és nem 
módosíthatja. 
 
A Hronszky Ügyvédi Iroda által üzemeltetett Online Ügyvédi Iroda szolgáltatásai 
CSALÁDJOGI TANÁCSADÁS ÉS ÜGYINTÉZÉS ONLINE 
Online jogi tanácsot adunk és választ adunk a kérdésekre: 

 válással kapcsolatosan, 
 házassági vagyonjogi kérdésekben,  
 élettársi vagyonközösség megszüntetése, 
 gyermektartásdíj felemelése és leszállítása, 
 gyermekelhelyezés megváltoztatása, 
 különélő szülő kapcsolattartása. 

Házassági vagyonjogi szerződés és élettársi vagyonjogi szerződés készítése. 
Ellátjuk jogi képviseletét peren kívüli és peres eljárásban. 
 
MUNKAJOGI TANÁCSADÁS ÉS ÜGYINTÉZÉS ONLINE 
Online jogi tanácsot adunk és megválaszoljuk a munkajogi kérdéseket: 

 munkavállalók részére munkajogi, 
 munkáltatók részére munkajogi, 
 munkaszerződések elkészítése, módosítása, 
 munkaviszony megszüntetése, 
 munkáltatói intézkedések elkészítése vonatkozásában.  

Online jogi tanácsadás keretében aláírás előtt véleményezzük megkötendő munkajogi szerződését. 
Ellátjuk jogi képviseletét jogvita esetén peren kívüli és peres eljárásban. 
 
SZERZŐDÉSEK ELKÉSZÍTÉSE ÉS MEGKÖTÉSE ONLINE 
Online jogi tanácsot adunk, elkészítjük szerződését, amely akár online (személyes találkozás nélkül) aláírható: 

 adásvételi szerződés, 
 ajándékozási szerződés, 
 csereszerződés, 
 tartási szerződés, 
 kölcsönszerződés, 
 bérleti szerződés, 
 vállalkozási szerződés, 
 egyéb szerződések. 

Online jogi tanácsadás keretében aláírás előtt véleményezzük megkötendő szerződését. 
Ellátjuk jogi képviseletét jogvita esetén peren kívüli és peres eljárásban. 
 
BÜNTETŐJOGI ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOGI TANÁCSADÁS ÉS ÜGYEK INTÉZÉSE ONLINE 
Online jogi tanácsot adunk és választ adunk a kérdésekre: 

 büntetőeljáráshoz kapcsolódóan 
o bűncselekmény elkövetője részére, 
o sértett részére, 
o tanú részére, 

 szabálysértési eljáráshoz kapcsolódóan 
o eljárás alá vont részére, 
o károsult részére. 

Feljelentések készítése, gyanúsítotti vallomások kidolgozása, felkészítés kihallgatásra, tárgyalásra. 
Ellátjuk jogi képviseletét büntetőeljárásban és szabálysértési eljárásban. 
 
KÖZLEKEDÉSI JOGI TANÁCSADÁS ÉS ÜGYINTÉZÉS ONLINE 
Online jogi tanácsot adunk és választ adunk a kérdésekre: 

 közlekedési baleset okozása, 
 közlekedési baleset elszenvedése, 
 ittas járművezetés esetén az enyhébb büntetés érdekében.  

Vallomások elkészítése, felkészítés rendőrségi kihallgatásra, bírósági tárgyalásra. 
Ellátjuk jogi képviseletét büntetőeljárásban és szabálysértési eljárásban. 
 
VÁLLALKOZÁSOK RÉSZRE TANÁCSADÁS ÉS JOGI TÁMOGATÁS ONLINE 
Online jogi tanácsot adunk és választ adunk a kérdésekre: 

 jogszabályok helyes értelmezése, 
 szerződések helyes értelmezése, 
 szerződéses jogviták, 
 munkajogi kérdések, 
 lejárt követelések jogszerű érvényesítése vonatkozásában. 

Megkötendő vállalkozási és egyéb szerződéseket elkészítjük, véleményezzük. 
Ellátjuk jogi képviseletét peren kívüli és peres jogvitában. 
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KÁRTÉRÍTÉSI JOGI, BIZTOSÍTÁSI JOGI TANÁCSADÁS  ÉS ÜGYINTÉZÉS ONLINE 
Online jogi tanácsot adunk és megválaszoljuk a kérdéseket: 

 közlekedési baleset,  
 munkahelyi baleset,  
 egyéb baleset bekövetkezése esetén, 
 vagyonbiztosítási,  
 életbiztosítási, 
 egyéb biztosítási szerződés ügyében. 

Ellátjuk jogi képviseletét peren kívüli és peres kártérítési eljárásban. 
 
ÖRÖKLÉSI JOGI ÉS HAGYATÉKI JOGI TANÁCSADÁS ÜGYINTÉZÉS ONLINE 
Online jogi tanácsot adunk és megválaszoljuk a kérdéseket: 

 végintézkedés (végrendelet) értelmezésével, 
 hagyatéki eljárással, 
 öröklési jogvitával, 
 kötelesrésszel kapcsolatosan. 

Végrendelet, öröklési szerződés készítése, végrendelet megtámadása. 
Ellátjuk jogi képviseletét hagyatéki eljárásban, peren kívüli és peres öröklési jogvitában. 
 
További rendelkezések 
A Hronszky Ügyvédi Irodát titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényt, információt és adatot illetően, amelyről az ügyvédi 
tevékenység gyakorlása során szerzett tudomást. 
Megbízó, illetve képviselője a megbízás létrejöttével (a Hronszky Ügyvédi Iroda által, az elvégzendő ügyvédi tevékenység 
ellenértékére tett ajánlat elfogadásával) a Hronszky Ügyvédi Iroda részére megadja hozzájárulását a személyes adatai 
kezeléséhez 
Az adatkezelés célja az ügyvédi megbízás teljesítése, a megbízóval való kapcsolattartás és kommunikáció. A Hronszky Ügyvédi 
Iroda részletes adatkezelési tájékoztatója itt található: http://hronszky.hu/hronszky_adatkezlési_tajekoztato.pdf. 
A Hronszky Ügyvédi Iroda tájékoztatja megbízót, hogy a közhiteles nyilvántartásba való bejegyzésre irányuló eljárásban való jogi 
képviseletre, illetve közhiteles nyilvántartásba való bejegyzés alapjául szolgáló okirat szerkesztésére irányuló megbízási 
szerződés megkötése előtt köteles a természetes személy tekintetében a bemutatott okmányra vonatkozó ügyvédi törvényben 
meghatározott adatokat igényelni. 
Megbízó a megbízást írásban bármikor korlátozhatja, vagy azonnali hatállyal felmondhatja. 
A Hronszky Ügyvédi Iroda a Megbízást bármikor, indokolás nélkül, írásban felmondhatja. A felmondási idő a megbízó értesítésétől 
számított 15 nap. A Hronszky Ügyvédi Iroda a felmondási idő alatt is köteles a megbízó érdekében eljárni. 
A Hronszky Ügyvédi Iroda mindenkor jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani. 
Megbízó a Megbízott honlapján keresztül tud tájékozódni a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseiről. 
Megbízó kijelenti, hogy jelen ÁSZF-et és a http://hronszky.hu/hronszky_adatkezlési_tajekoztato.pdf dokumentumot teljes 
terjedelmében elolvasta, értelmezte és megfontolása után kijelenti, hogy módosítás nélkül elfogadja. 
 
Jelen ÁSZF 2020. április 14. napjától hatályos. 
A hatályos ÁSZF letöltése: www.hronszky.hu/aszf 
 


