
 

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) elektronikus úton 
történő szerződéskötésre vonatkozó rendelkezéseinek értelmezése 
 
A Bank állásfoglalás iránti kérelmet nyújtott be az MNB-hez a Hpt. 279. § (2) bekezdésének értelmezésével 
kapcsolatosan. 
 
I. TÉNYÁLLÁS 
 
A Bank a 279. § (2) bekezdésének értelmezésével kapcsolatosan az alábbiakra vonatkozóan kérte az MNB 
állásfoglalását: 
 

 a Hpt. 279. § (2) bekezdése alapján lehetőség van-e arra, hogy ne egyedi szerződésben, hanem az 
Általános Üzleti Feltételeinek (ÁÜF) módosításával állapodjon meg az ügyfeleivel az azonosított 
elektronikus úton történő pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó 
szerződéskötés (Elektronikus szerződéskötés) feltételeiről, és ez által lehetővé tegye azt, hogy az 
elektronikus úton történő szerződéskötés a meglévő ügyfelei részére is elérhető legyen.  

 

 az elektronikus szerződéskötésre vonatkozó a Hpt. 279. § (2) bekezdésében megfogalmazott szabályok 
– kiterjesztő értelmezés mellett – alkalmazhatóak-e az azonosított telefonos ügyintézés keretében 
történő szerződéskötésre (Telefonon történő szerződéskötés). 

 
II. JOGKÉRDÉS 
 
II.1. Az Elektronikus szerződéskötésre vonatkozó a Hpt. 279. § (2) bekezdésében megfogalmazott szabályok 
értelmezhetőek–e úgy hogy az Elektronikus szerződéskötés feltételeire vonatkozó megállapodás nem az 
ügyféllel megkötött pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződésbe, hanem 
pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés részét képező ÁÜF-be kerüljön 
beillesztésre.  
 
II.2. Az Elektronikus szerződéskötésre vonatkozó a Hpt. 279. § (2) bekezdésében megfogalmazott szabályok 
alkalmazhatóak-e Telefonon történő szerződéskötésre.  
 
III. A BANK ÁLLÁSPONTJA 
 
Ha a Hpt. 279. § (2) bekezdését úgy értelmeznénk, hogy az Elektronikus szerződéskötés feltételeiben történő 
megállapodásra csak egyedi szerződésben rögzítetten kerülhet sor, akkor indokolatlan különbség lenne a Hpt. 
2014. január 1-jei hatálybalépése előtti, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. 
törvény előírásai szerint pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási szerződéssel rendelkező és a Hpt. 2014. 
január 1-jei hatálybalépése utáni pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási szerződést kötő ügyfelek között. 
 

Az Elektronikus szerződéskötés feltételeire vonatkozó szabályokat elegendő az ÁÜF-ben rögzíteni, tekintettel 
arra, hogy az ÁÜF rendelkezései irányadóak a Bank és az ügyfelei közötti mindennemű üzleti kapcsolatra, azaz 
az ÁÜF rendelkezései irányadóak a Bank és az ügyfél közötti valamennyi jogügyletre. 
 
Az Elektronikus szerződéskötésre vonatkozó szabályok miatti ÁÜF módosítás és ez által az egyedi szerződések 
módosítása kedvező lenne az ügyfelek számára, mivel az elektronikus úton történő szerződéskötés 
lehetőségének ÁÜF-ben történő rögzítése után az Ügyfél dönthetne arról, hogy él-e az elektronikus úton 
történő szerződéskötés lehetőségével. 
 
A Bank által felvázolt megoldás szerint az Elektronikus szerződéskötés feltételeire vonatkozó szabályokról az 
ügyfeleit egyedileg tájékoztatná a módosított ÁÜF hatálybalépését 15 nappal megelőzően, továbbá az ÁÜF 
Elektronikus szerződéskötésre vonatkozó feltételekkel módosított részét Hirdetmény útján, és a módosított 
ÁÜF-et a módosítás hatálybalépését 15 nappal megelőzően a honlapján közzétenné. 
 

Az Elektronikus szerződéskötés feltételeinek ügyfél általi kifejezett elfogadására az Elektronikus szerződéskötés 
keretében kerülne sor a biztonsági azonosítással ellátott internetes felületen vagy telefonos ügyfélszolgálati 
rendszeren keresztül. 
 
III.2. A Bank álláspontja a Hpt. 279. § (2) bekezdésében megfogalmazott Elektronikus szerződéskötési 
szabályok alkalmazhatóságáról Telefonon történő szerződéskötéssel kapcsolatosan. 



 

 
Bank az ügyfelei részére 24 órás telefonos ügyfélszolgálatot működtet, amelynek igénybe vétele 8 számjegyű 
(…) Azonosítóval és az ügyfél által megadott 4 számjegyű (…) PIN kóddal történik. 
 
A Bank internetes szolgáltatásának az igénybe vétele (…) Azonosítóval és (…)Net jelszóval történik.  
 
A Bank szerint az internetes felületén és az azonosított telefonos ügyintézés keretében történő Elektronikus 
szerződéskötés csak a technikai hátterét tekintve tér el egymástól.  
 
Az azonosításhoz szükséges biztonsági elemek rendelkezésre állnak azonosított telefonos ügyintézés keretében 
is, a telefonos ügyfélszolgálata az internetes felülethez hasonlóan azonosított módon teszi lehetővé azt, hogy a 
telefonos szolgáltatást csak az arra jogosult vehesse igénybe. 
 
Az Elektronikus szerződéskötés keretében a telefonos ügyfélszolgálati rendszeren keresztül kötött szerződés 
annak írásba foglalása után az ügyfél részére papíralapon továbbításra kerülne, az internetes felületen kötött 
szerződés esetében pedig lehetővé tenné azt, hogy a szerződést az ügyfél a tárolhassa, és tartalmát változatlan 
formában, a későbbiekben is megjeleníthesse. 
 

IV.  AZ MNB ÁLLÁSPONTJA 
 
4.1. A pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződésekre vonatkozó alaki követelmények 
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk) 6:58. § szerint a szerződés a felek kölcsönös 
egybehangzó jognyilatkozata, amelyből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás nyújtására és jogosultság a 
szolgáltatás követelésére. 
 
A Ptk 6:4. § (2) bekezdése szerint jognyilatkozat szóban, és írásban is tehető, a Ptk. 6:6. § szerint, jogszabály 
vagy a felek megállapodása a jognyilatkozat érvényességét meghatározott alakhoz kötheti. 
 
A Hpt. más jognyilatkozatok megtételére előírt alakiságokhoz képest szigorúbb alaki követelményeket határoz 
meg a hatálya alá tartozó szerződések alakiságára vonatkozóan. 
 
A Hpt. hatálya alá tartozó pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések esetében – az 
alakiságra vonatkozó előírások tekintetében – a Hpt. 279. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadóak, azaz 
pénzügyi intézmény pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződést csak írásban vagy 
minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus okirat formájában köthet. Az írásban kötött szerződés 
egy eredeti példányát a pénzügyi intézmény köteles az ügyfélnek átadni. 
 
A pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások felsorolását a Hpt. 3. § (1) és (2) bekezdése tartalmazza. 
 
A Hpt. 279. § (1) foglaltakon túl – a szerződések alakiságára vonatkozó követelmények esetében – figyelembe 
kell venni a Hpt. pénzügyi intézményeket kötő azon rendelkezését, mely a kockázatvállalással járó ügyletek 
alakiságára vonatkozik.  
 
A Hpt. 98. § (2) bekezdése értelmében pénzügyi intézmény kockázatvállalással járó ügyletet kizárólag írásban 
köthet. A szóban kötött pénz- és tőkepiaci ügylet esetében az ügyletkötést a pénzügyi intézmény, írásban 
visszaigazolja.  
 
A kockázat vagy kockázatvállalás definícióját a Hpt. 6. § (1) bekezdés 59. pontja tartalmazza. 
 
A Hpt. 279. § (2) bekezdése szerint az írásban megkötött vagy minősített elektronikus aláírással ellátott 
pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási szerződésben a pénzügyi intézmény és az ügyfele 
megállapodhatnak arról, hogy meghatározott körben azonosított elektronikus úton kötnek pénzügyi és 
kiegészítő pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződést. 
 
A Hpt. 279. § (2) bekezdésnek utolsó mondata szerint a pénzügyi intézmény és az ügyfél között azonosított 
elektronikus úton létrejött pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási szerződés írásbeli szerződésnek 
minősül. 
 
4.2. A Hpt. § 98. § (2) bekezdése és a Hpt. 279. § (1) és (2) §bekezdéseinek egymáshoz való viszonya 



 

 

Főszabályként rögzíthető, hogy a Hpt. 98. § (2) bekezdése és a Hpt. 279. § (1) bekezdése alapján pénzügyi és 
kiegészítő pénzügyi szolgáltatási szerződés (beleértve ebbe kockázatvállalásra irányuló ügyleteket is), csak 
írásban köthető.  
 
A Hpt. speciális szabályai alapján a pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási szerződés létrejöttének alaki 
feltétele az írásbeliség. Az írásba foglalásig létre sem jön a felek közötti szerződés, ezért e körben fogalmilag 
kizárt a szerződés utólagos írásba foglalása. Az írásbeliség alóli egyetlen kivételt a Hpt. 98. § (2) bekezdés 
második mondatában említett pénz- és tőkepiaci ügyletek képeznek.  

 
Jogszabályi definíció hiányában az MNB a szakirodalom és a piac értelmezése szerint pénzpiaci ügylet alatt a 
bankközi piacon kötött, rövid lejáratú, jellemzően likviditáskezelési célú ügyletet értünk. Egyedül ezen ügyletek 
körében engedi meg a Hpt., hogy a szerződés szóban is létrejöjjön utólagos írásba foglalással. Ennek 
vélelmezhető indoka az ilyen ügyletek gyors lebonyolításához fűződő érdek, az ügyletben résztvevő felek 
intézményi szereplői a piacnak, továbbá az, hogy az ilyen ügyletnek – részben a felek sajátos státuszából 
fakadóan – nincs közvetlen fogyasztóvédelmi vonatkozása. 
 
A Hpt. 279. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a Hpt. 279. § (1) bekezdésben előírt alakiságokkal megkötött 
szerződésben a pénzügyi intézmény és az ügyfele megállapodhatnak abban, hogy meghatározott körben 
azonosított elektronikus úton kötnek pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződést, és az 
ilyen módon létrejött pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási szerződés írásbeli szerződésnek minősül. 
 
4.3. A III.1 pontra vonatkozó állásfoglalás 
 
A Hpt. 279.§ (2) bekezdése szerint a pénzügyi intézmény és az ügyfél a Hpt. 279. § (1) bekezdésben előírt 
alakiságokkal megkötött pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási szerződésben állapodhatnak meg arról, 
hogy meghatározott körben azonosított elektronikus úton kötnek szerződést. 
 
A Hpt. 276. § (1) bekezdése értelmében a pénzügyi intézmény a részére engedélyezett és általa rendszeresen 
végzett tevékenységére vonatkozó általános szerződési feltételeit köteles üzletszabályzatba foglalni. Az 
Üzletszabályzat az ügyféllel kötött szerződés része. 
 
A Ptk. 6:77.§ - 6:81.§-ai tartalmazzák az általános szerződési feltételek alkalmazására vonatkozó szabályokat, 
beleértve ebbe azt az esetkört is, hogy az általános szerződési feltétel mikor milyen feltételek bekövetkezte 
esetén válik a szerződés részévé.  
 
A Hpt. 276. § (16) bekezdése értelmében a pénzügyi intézmény az ügyfél számára nem kedvezőtlenül 
egyoldalúan módosíthatja az ügyféllel kötött szerződés feltételeit. 
 
Az MNB álláspontja szerint az általános szerződési feltételek Hpt. 279. § (2) bekezdésben foglaltaknak 
megfelelő módosítása nem minősül a pénzügyi intézmény és az ügyfél között korábban létrejött pénzügyi és 
kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés kedvezőtlen módosításának. 
A Ptk. 6:82. § - 6:85. §-sai tartalmazzák az elektronikus úton történő szerződéskötés különös szabályait (pl. az 
elektronikus utat biztosító szolgáltató tájékoztatási kötelezettségét; a szerződéskötés technikai lépéseiről, a 
megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősítéséről, a szerződés rögzítéséről, a szerződés 
későbbiek során történő elérhetőségéről, és azokról az eszközökről, amelyek az adatok elektronikus rögzítése 
során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően biztosítják, 
a szerződés nyelvéről; és ha ilyen létezik, arról a szolgáltatási tevékenységre vonatkozó magatartási kódexről és 
annak elektronikus hozzáférhetőségéről, amelyet az elektronikus utat biztosító fél magára nézve kötelezőnek 
ismer el). 
 
Az MNB álláspontja szerint a Hpt. vonatkozó rendelkezései szerint nincs jogszabályi akadálya annak, hogy a 
Bank ne az ügyféllel írásban megkötött pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó 
szerződésben, hanem az ÁÜF-ben határozza meg az elektronikus szerződéskötésre vonatkozó szabályokat. 
 
 
 
 
4.3. A III.2 pontra vonatkozó állásfoglalás 



 

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) értelmező rendelkezései szerint:  

Elektronikus út: elektronikus adatfeldolgozást, -tárolást, illetőleg -továbbítást végző vezetékes, rádiótechnikai, 
optikai vagy más elektromágneses eszközök alkalmazása; 

 
Az MNB álláspontja szerint a telefonos ügyfélszolgálati tevékenység nem tartozik az Ektv. által definiált 
elektronikus út fogalmi körébe.  
 
Az MNB álláspontja szerint az azonosított telefonos ügyintézés keretében megtett pénzügyi és kiegészítő 
pénzügyi szolgáltatási szerződéskötésre vonatkozó jognyilatkozat függetlenül attól, hogy az ügyintézés 
azonosítottan történik, és a telefonbeszélgetésről hangfelvétel készül, továbbá a jognyilatkozatot utólag írásba 
foglalják, szóbeli jognyilatkozat, és annak utólagos írásba foglalása és az ügyfél részére történő megküldése sem 
teszi alkalmassá arra, hogy elektronikus úton kötött szerződésnek, és ez által a Hpt. 279. § (2) bekezdésének 
utolsó mondata szerinti írásbeli szerződésnek minősüljön.  
 
4.4. Összegzés 
 
Az MNB álláspontja szerint a Hpt. vonatkozó rendelkezései szerint nincs jogszabályi akadálya annak, hogy a 
Bank ne az ügyfeleivel megkötött pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó 
szerződésben, hanem az ÁÜF-ben határozza meg az elektronikus úton történő szerződéskötés feltételeit 
(azonosított banki elektronikus csatornák, azon pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások meghatározása, 
amelyek esetében biztosítja az ügyfeleinek az elektronikus szerződéskötés lehetőségét, továbbá az elektronikus 
úton történő szerződéskötés szabályai). 
 
Az ÁÜF egyoldalú módosításánál a Banknak a Hpt. elektronikus szerződéskötésre és a szerződések egyoldalú 
módosításra vonatkozó rendelkezésein kívül figyelembe kell vennie a Ptk. általános szerződési feltételek 
alkalmazására és az elektronikus szerződéskötés szabályaira vonatkozó rendelkezéseit, továbbá az Ektv. 
rendelkezéseit is. 
 
Az MNB álláspontja szerint az azonosított telefonos ügyintézés keretében megtett jognyilatkozat szóbeli 
jognyilatkozat, és az ezen jognyilatkozatok alapján létrejött pénzügyi és kiegészítő szolgáltatás igénybe vételére 
vonatkozó szerződés annak utólagos írásba foglalása ellenére szóban megkötött szerződésnek minősül, amelyre 
a Hpt. 279. § (2) bekezdés nem alkalmazható.  
 
Budapest, 2014. május 

 
 


