
 

 

 

 
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) elektronikus úton 
történő szerződéskötésre vonatkozó rendelkezéseinek értelmezése 
 
A Társaság képviseletében eljáró ügyvédi iroda állásfoglalás iránti kérelmet nyújtott be az MNB-hez a Hpt. 279. 
§ (1) bekezdésének értelmezésével kapcsolatosan. 
 
I. TÉNYÁLLÁS 
 
A Társaság a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (MNBtv.) 4. § (9) bekezdésének hatálya 
alá tartozó szervezetek (Pénzügyi szervezetek) részére a Hpt. hatálya alá tartozó szerződések megkötéséhez és 
egyéb jognyilatkozatok megtételéhez kínál fokozott biztonságú elektronikus aláírás létrehozására alkalmas 
terméket (Termék). 
 
A Társaság tanúsítvánnyal rendelkezik, amely azt igazolja, hogy a (Termék) az elektronikus aláírásról szóló 2001. 
évi XXXV. törvény (Eatv.) 2. § 15. pontja szerinti, fokozott biztonságú elektronikus aláírásnak minősül. 
 
II. JOGKÉRDÉS 
 
II.1. A fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott, elektronikus dokumentumba foglalt szerződések, 
egyéb jognyilatkozatok megfelelnek-e a Hpt. 279. §-ban rögzített írásbeliség követelményének.  

 
II.2. A Terméket igénybe vevő Pénzügyi szervezetek eleget tesznek a szerződések egy eredeti példányának 
átadására vonatkozó kötelezettségüknek azzal, ha az elektronikus formában létrejött szerződést, 
jognyilatkozatot kinyomtatják és azt az ügyfélnek átadják, vagy elektronikus formában is át kell adniuk. 
Amennyiben a szerződést, jognyilatkozatot elektronikusan is át kell adni, akkor e kötelezettség teljesítésére 
elegendő-e, ha az ügyfél által megadott e-mail címre küldik meg a szerződést a Pénzügyi szervezetek, vagy 
elektronikus adathordozón (CD, DVD, pendrive, egyéb külső winchester) is át kell adniuk. 
 

III. A TÁRSASÁG ÁLLÁSPONTJA 
 
III.1. A Társaság álláspontja a Hpt.-ben előírt a szerződések írásbeliségére vonatkozóan:  
 
A Jognyilatkozatok alakszerűségi követelményeivel kapcsolatban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (Ptk.) 6:6. § tartalmaz rendelkezést, mely szerint: ha jogszabály vagy a felek megállapodása a 
jognyilatkozatra megszabott alakot rendel, akkor a jognyilatkozat ebben az alakban érvényes.  
 
Az írásbeli alakhoz kötött jognyilatkozatokról Ptk. 6:7. § rendelkezik. A Ptk. 6:7. § (3) bekezdése szerint írásba 
foglaltnak kell tekinteni a jognyilatkozatot akkor is, ha annak közlésére, a jognyilatkozat tartalmának változatlan 
visszaidézésére, a nyilatkozattevő személyének és a nyilatkozat megtételének időpontjának azonosításra 
alkalmas formában került sor. 
 
Eatv. 4. § (1) bekezdése szerint: ha jogszabály, írásba foglalási kötelezettséget ír elő, e követelménynek eleget 
tesz az elektronikus dokumentumba foglalás is, ha az fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott.  
 
A Hpt. 279. § (1) bekezdése szerint pénzügyi intézmény pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásra irányuló 
szerződést csak írásban – ideértve a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus okirati 
formát is – köthet. 
 

A Társaság véleménye szerint a Hpt. 279. §-ban megfogalmazott írásba foglalási követelmény teljesíthető 
fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus okirat formájában is. 
 
III.2. A Társaság álláspontja az elektronikus úton létrejött szerződések egy eredeti példányának ügyfelek részére 
történő átadási kötelezettségére vonatkozóan.  
 
 
A Hpt. 279. § értelmében az írásban kötött szerződés egy eredeti példányát a pénzügyi intézmény köteles az 
ügyfélnek átadni. 
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A Társaság ezzel kapcsolatban nem fejtette ki az álláspontját, hanem az MNB-től vár választ arra vonatkozóan, 
hogy Pénzügyi szervezetek eleget tesznek a szerződések egy eredeti példányának átadására vonatkozó 
kötelezettségüknek azzal, ha az elektronikus formában létrejött szerződést, jognyilatkozatot kinyomtatják és 
azt az ügyfélnek átadják, vagy elektronikus formában is át kell adniuk. Amennyiben a szerződést, 
jognyilatkozatot elektronikusan is át kell adni, akkor e kötelezettség teljesítésére elegendő-e, ha az ügyfél által 
megadott e-mail címre küldik meg a szerződést a Pénzügyi szervezetek, vagy elektronikus adathordozón (CD, 
DVD, pendrive, egyéb külső winchester) is át kell adniuk. 
 
IV. AZ MNB ÁLLÁSPONTJA  
 
IV.1. Az MNB álláspontja a II.1. pontra vonatkozóan 
 
A szerződések és jognyilatkozatok alakszerűségi követelményeivel kapcsolatos általános rendelkezéseket a Ptk. 
tartalmazza.  
 
A 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  – ideértve 
a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus okirat formát is – köthet. 
 
Összegezve a fentiekben leírtakat, az MNB álláspontja szerint a fokozott biztonságú elektronikus aláírással 
ellátott, elektronikus dokumentumba foglalt pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokra irányuló 
szerződési alak megfelel Hpt.-ben előírt írásbeli alakszerűségi követelménynek. 
 
IV.2. Az MNB álláspontja a II.2. pontra vonatkozóan 
 
A Hpt. 279. § (1) bekezdés utolsó fordulata szerint az írásban kötött szerződés egy eredeti példányát a pénzügyi 
intézmény köteles az ügyfélnek átadni. 
 
A Hpt. az írásban megkötött szerződés egy eredeti példányának átadási kötelezettségén túl nem tartalmaz 
rendelkezéseket arra vonatkozóan, hogy a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott 
elektronikus okirat formában megkötött szerződések esetében mi minősül a szerződés eredeti példánya 
átadásának. 

A Ptk. 6:82. § - 6:85. §-sai tartalmazzák az elektronikus úton történő szerződéskötés különös szabályait.  

Az Eatv. 4. § (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a fokozott biztonságú, illetve minősített elektronikus 
aláírással ellátott elektronikusan aláírt elektronikus dokumentum kinyomtatott változatához milyen bizonyító 
erő fűződik.  

Az Eatv. 4. § (3) bekezdése szerint: a fokozott biztonságú, illetve minősített elektronikus aláírással ellátott 
elektronikusan aláírt elektronikus dokumentum kinyomtatott változatához nem fűződik olyan bizonyító erő, 
mint ugyanezen dokumentum elektronikus változatához. 
 
A legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus okirat formájában létrejött 
szerződés eredeti példányának az elektronikus aláírásokkal ellátott elektronikus okirat – az aláírás-konténerbe 
csomagolt, az aláíratlan elemekkel is kiegészített aláírás-blokk, az elektronikus akta – tekintendő. Az aláírás-
konténer fájl formátuma többféle lehet – pl. E-Akta (Es3 fájlok), PDF, PAdES, S/MIME csatolmánnyal rendelkező 
e-mail, MS-Word, stb. -, ezek elektronikus másolatai is eredetinek tekintendők. 
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A Pénzügyi szervezetek akkor tesznek eleget a Hpt. – a szerződés egy eredeti példányának átadására vonatkozó 
kötelezettségüknek –, ha az elektronikus aktát – célszerűen annak egy elektronikus másolatát - elektronikusan 
adják át az ügyfeleiknek.  
 

Az elektronikus aktában az okirat nyílt szöveges – tehát az elektronikus aktához hozzáférők számára olvasható – 
formában elérhető, az átadás csak az okirat tartalmára (banktitok) elvárt bizalmasságot az átadás teljes 
folyamatában biztosítani képes technológiai megoldással történhet. Ilyen megoldások lehetnek pl. – a teljesség 
igénye nélkül – a titkosított (rejtjelezett) csatornán történő elektronikus letöltés lehetővé tétele, az 
elektronikus aktát tartalmazó digitális adathordozó személyes átadása, titkosított e-mail – vagy titkosított 
csatornán továbbított e-mail üzenet és melléklete. A titkosított elektronikus akta esetében a bizalmasság 
automatikusan teljesül, ezért titkosított elektronikus akta tetszőleges technológiai megoldással átadható - az 
interneten keresztül is. 
 

*** 
Felhívom szíves figyelmét arra, hogy az MNB véleményét kizárólag a Beadványban ismertetett információk 
alapján az MNBtv. 39 §-a alapján az MNB hatáskörébe tartozó törvények értelmezésével alakította ki.  
 
Az abban foglalt egyedi jogértelmezés csak a Társaság által előadott tényállásra vonatkozik. Az MNB véleménye 
nem tekinthető kötelező erejű állásfoglalásnak, a benne foglaltaknak más hatóságra, illetve a bíróságra nézve 
nincs kötelező tartalma. Jelen állásfoglalás kizárólag a Társaság tájékoztatása céljából készült, a benne foglaltak 
egyéb célok (pl. marketing) érdekében, továbbá harmadik személyekkel szemben nem használhatóak fel, illetve 
jogvita eldöntésére nem alkalmazhatóak. 
 
Budapest, 2014. szeptember 05. 
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