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Állásfoglalás a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 279. § (1) 
bekezdésében foglalt előírásokkal, azaz a szerződés alakszerűségével és a szerződés ügyfél részére történő 
átadásával kapcsolatban 
 
 
A Kérelmező (Bank) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 279. § 
(1) bekezdésében foglalt - a szerződés alakszerűségére és ügyfélnek történő átadására vonatkozó - követelményekkel 

kapcsolatosan felmerült gyakorlati jogértelmezési kérdésekkel (Beadvány) fordult a Magyar Nemzeti Bankhoz 
(székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.) (MNB).  
 
I. A TÉNYÁLLÁS 
 
A Bank a Beadványban részletezett jogkérdéseket az alábbi jogszabályi rendelkezésekből kiindulva vizsgálta meg. 
 
A Hpt. 279. § (1) bekezdése szerint a pénzügyi intézmény – az egyszeri fizetési megbízás kivételével, valamint a 285. 
§-ban meghatározott eltéréssel – pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződést csak írásban – 
ideértve a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus okirat formát is – köthet. Az 
írásban kötött szerződés egy eredeti példányát a pénzügyi intézmény köteles az ügyfélnek átadni. 
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:6. § [Alakisághoz kötött jognyilatkozat] (1) bekezdése 
szerint, ha jogszabály vagy a felek megállapodása a jognyilatkozatra meghatározott alakot rendel, a jognyilatkozat 
ebben az alakban érvényes. A (2) bekezdés szerint, ha a jognyilatkozat meghatározott alakban tehető meg 
érvényesen, a jognyilatkozat módosítása, megerősítése, visszavonása, megtámadása, valamint a jognyilatkozat 
alapján létrejött jogviszony módosítása és megszüntetése is a meghatározott alakban érvényes. 
 
A Ptk. 6:7. § [Írásbeli alakhoz kötött jognyilatkozat] (1) bekezdése szerint, ha a jognyilatkozatot írásban kell 
megtenni, az akkor érvényes, ha legalább a lényeges tartalmát írásba foglalták. A (2) bekezdés szerint, ha e törvény 
eltérően nem rendelkezik, a jognyilatkozat akkor minősül írásba foglaltnak, ha jognyilatkozatát a nyilatkozó fél 
aláírta. A (3) bekezdés szerint írásba foglaltnak kell tekinteni a jognyilatkozatot akkor is, ha annak közlésére a 
jognyilatkozatban foglalt tartalom változatlan visszaidézésére, a nyilatkozattevő személyének és a nyilatkozat 
megtétele időpontjának azonosítására alkalmas formában kerül sor. 
 
A Ptk. 6:70. § [Írásbeli alakhoz kötött szerződés] (1) bekezdése szerint írásbeli alakhoz kötött szerződés megkötésére 
ajánlatot és elfogadó nyilatkozatot írásban lehet tenni. A (2) bekezdés szerint a szerződést írásba foglaltnak kell 
tekinteni akkor is, ha nem ugyanaz az okirat tartalmazza valamennyi fél jognyilatkozatát, hanem a szerződő felek 
külön okiratba foglalt jognyilatkozatai együttesen tartalmazzák a felek kölcsönös és egybehangzó akaratnyilvánítását. 
A (3) bekezdés szerint a szerződést írásba foglaltnak kell tekinteni akkor is, ha a több példányban kiállított okiratok 
közül mindegyik fél a másik félnek szánt példányt írja alá. 
 
II. A JOGKÉRDÉSEK 
 
Az I. pontban foglalt jogszabályi előírásokkal összefüggésben a Bank az alábbi jogértelmezési kérdéseket vetette fel. 
 
2.1. Megfelel-e a Hpt. 279. § (1) bekezdése első mondata szerinti írásbeliségi követelménynek, ha a Bank és 
ügyfele a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződést oly módon írja alá, hogy a szerződést a Bank képviselői 
cégszerűen aláírják, majd az így aláírt szerződést telefaxon továbbítják az ügyfél részére, akinek képviselői a 
szerződés kinyomtatott példányát szintén cégszerűen aláírják és a két fél által aláírt teljes szerződést telefaxon 
visszaküldik a Bank részére? 
 
2.2. Megfelel-e a Hpt. 279. § (1) bekezdés első mondata írásbeliségi követelményének, ha a Bank és ügyfele a 
pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződést oly módon írják alá, hogy a vonatkozó dokumentum Banknál 
cégszerűen aláírt és szkennelt példányát PDF formátumú csatolmányként egyszerű e-mailben továbbítják az ügyfél 
részére, aki a szerződés kinyomtatott példányát szintén cégszerűen aláírja és a két fél által aláírt teljes szerződés 
szkennelt példányát PDF formátumú csatolmányként egyszerű e-mailben visszaküldi a Bank részére? 
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2.3. Megfelel-e a Hpt. 279. § (1) bekezdése második mondata szerinti, a szerződés egy eredeti példánya 
ügyfélnek való átadására vonatkozó követelménynek az, ha a Bank a fentiek szerinti szerződéskötést követően postai 
úton küldi meg a szerződés azon eredeti példányát az ügyfélnek, amelyen csak a Bank cégszerű aláírása szerepel? 
 
III. A BANK ÁLLÁSPONTJA 
 
3.1. A Bank álláspontja szerint megfelel a Hpt. szerinti írásbeliségi követelménynek, ha a Bank és ügyfele a 
szerződés aláírásáról és továbbításáról a 2.1. pontban leírt módon (telefax útján) gondoskodik. Ez a szerződéskötési 
mód kielégíti a Ptk. jognyilatkozat írásbeli alakisági követelményeit, egyúttal a Hpt. írásbeliségi követelményét is 
azért, mert a telefaxon megküldött szerződés (tartalmazza a szerződés lényeges tartalmát, [Ptk. 6:7. § (1) bekezdés]) 
cégszerűen aláírásra kerül mindkét fél részéről, és ezáltal a jognyilatkozat írásba foglaltnak minősül (Ptk. 6:7. § (2) 
bekezdés). A Bank megítélése szerint a Ptk. 6:7. § (3) bekezdése azon esetekre alkalmazandó, amikor a jognyilatkozat 
nem kerül aláírásra. 
  
A fentieket indokolva a Bank kifejtette, hogy a Hpt. 279. § (1) bekezdéséhez, valamint a Ptk. 6:6. § (1) bekezdéséhez, 
6:7. § (2) és (3) bekezdéséhez fűzött (a beadvány lábjegyzetében idézett) kommentárok és publikált elemzések a Ptk. 
6:7. § (3) bekezdése kapcsán általában két esetet vizsgálnak: az egyszerű e-mailben és a telefaxon tett jognyilatkozat 
jogi megfelelőségét és nincsenek egységes állásponton. Mivel az említett anyagok nem egyértelműek a tekintetben, 
hogy aláírt vagy nem aláírt jognyilatkozatokra vonatkoznak, ezért a kommentároknak olyan olvasata van, miszerint a 
Ptk. 6:7. § (3) bekezdése hármas konjunktív feltételrendszerének minden (aláírt és nem aláírt) telefaxon küldött 
jognyilatkozatnak meg kell felelnie az írásba foglaltnak minősülés érdekében. A Bank véleménye szerint a 
jognyilatkozat azzal, hogy aláírásra kerül, írásba foglaltnak minősül. Amennyiben az MNB ettől eltérően arra az 
álláspontra helyezkedne, hogy a Ptk. 6:7. § (3) bekezdésének feltételeit a telefaxon küldött aláírt jognyilatkozatok 
tekintetében is ki kell elégíteni az írásba foglaltnak minősülés érdekében, akkor a Bank véleménye szerint – szemben 
a kommentárok véleményével – e hármas konjunktív feltétel ez esetben is kielégítésre kerül, mivel a 
jognyilatkozatok (azaz a szerződés szövege, mint ajánlat és annak elfogadása az ügyfél által) oly módon kerülnek 
közlésre (telefax üzenetek útján), amely közlés alkalmas arra, hogy a jognyilatkozatban foglalt tartalom változatlanul 
visszaidézhető legyen (a telefax üzenet egy, a telefax készülék által kinyomtatott dokumentum, ami a küldő által 
megküldött dokumentum másolata) és alkalmas arra is, hogy a nyilatkozattevő személyét azonosítsa (a szerződés 
cégszerűen aláírásra kerül, a nyilatkozattevő személye szerepel a szerződésen, azaz azonosítható), valamint alkalmas 
arra, hogy a nyilatkozat megtételének időpontját azonosítsa (a szerződés a szokásos módon tartalmazza a keltezés 
dátumát mindkét fél tekintetében). Továbbá, amíg a kommentárok szerint a telefaxon megtett jognyilatkozat azért 
nem felel meg a Ptk. 6:7. § (3) bekezdésének, mert a küldője nem azonosítható (mások szerint az elküldés időpontja 
sem), addig a Bank álláspontja szerint a Ptk. 6:7. § (3) bekezdésének való megfelelés szempontjából nem a telefax 
küldője és megküldésének időpontja releváns, hanem a telefax üzenetben szereplő jognyilatkozatot tevő személye 
és a jognyilatkozat megtételének időpontja (amelyek a telefaxon továbbított szerződésben beazonosíthatók). 
 
3.2. A Bank álláspontja szerint megfelel a Hpt. szerinti írásbeliségi követelménynek, ha a felek a szerződés 
aláírásáról és továbbításáról a 2.2. pontbeli módon (digitalizálással és elektronikus levélküldés útján) gondoskodnak. 
A Bank álláspontja szerint ez a módszer párhuzamba állítható és jogi tartalmát tekintve megfeleltethető a 2.1. 
pontban leírt telefaxon történő szerződéskötésnek, ezért a jogi érvelése a 3.1. pontban kifejtettekkel megegyező. 
 
3.3. A Bank álláspontja szerint megfelel a Hpt. 279. § (1) bekezdésének második mondatában megfogalmazott, a 
szerződés egy eredeti példánya ügyfélnek történő átadására vonatkozó követelménynek az, ha a Bank a 3.2 és a 3.3 
pontokban részletezett módokon megvalósított szerződéskötést követően postai úton küldi meg a szerződés azon 
eredeti példányát az ügyfélnek, amelyen csak a Bank cégszerű aláírása szerepel.  
 
A Bank az említetteket indokolva előadta, hogy 3.1. és 3.2. pontokban kifejtettek miatt a szerződés érvényesen, a 
Hpt. 279. § (1) bekezdésének megfelelően írásban létrejön a felek között, amikor a Bank kézhez kapja a szerződés 
ügyfél által cégszerűen aláírt példányát telefaxon vagy az egyszerű email szkennelt PDF formátumú csatolmányaként. 
A szerződés Hpt.-ben előírtak szerint való létrejöttének nem tartalmi eleme az írásban kötött szerződés egy eredeti 
példánya ügyfélnek történő átadása, továbbá a Hpt. nem írja elő azt, hogy a szerződéskötéssel egy időben kell a 
pénzügyi intézménynek a szerződés eredeti példányát átadni az ügyfél részére. Ezért a Bank véleménye szerint ez az 
átadás időben lehet későbbi a szerződés létrejöttéhez képest, azaz a Bank postán megküldheti az eredeti példányt az 
ügyfél részére, továbbá a Ptk. hivatkozott 6:70. § (2) és (3) bekezdéseiből is levezethető az eredeti szerződés ügyfél 
részére történő átadási kötelezettség (amely alapvetően az ügyfél védelmét szolgáló rendelkezés) teljesítése azzal, 
ha a Bank az ügyfélnek postán megküldi azt a szerződéspéldányt, amely a Bank eredeti cégszerű aláírását 
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tartalmazza, tekintettel arra, hogy az ügyfélnek már rendelkezésére áll az a szerződéspéldány, amely a saját eredeti 
cégszerű aláírását tartalmazza (és telefaxon vagy szkennelt PDF formátumú csatolmányként került a Bankhoz). 
 
IV. AZ MNB ÁLLÁSPONTJA 
 
4.1. Irányadó jogi környezet 
 
A Beadványban felvetettekre irányadó jogi környezetben a Bank által hivatkozott előírásokat az MNB álláspontja 
szerint még az alábbiak szerint ismertetett – mint a kérdéskörben releváns – hazai és európai uniós jogi aktusokra 
való hivatkozásokkal szükséges kiegészíteni, figyelemmel a Hpt. 279. §-ának időközbeni módosulására is. 
 
A Ptk. 6:4. § [A jognyilatkozat] (2) bekezdése szerint jognyilatkozat szóban, írásban vagy ráutaló magatartással 
tehető. 
 
A Ptk. 6:5. § [A jognyilatkozat hatályosulása] 
(1) A jelenlevők között tett jognyilatkozat nyomban hatályossá válik. Jelenlévők között tett a jognyilatkozat abban az 
esetben, ha a jognyilatkozat tartalmáról a címzett annak megtételével egyidejűleg tudomást szerez. 
(2) A távollevők között tett jognyilatkozat a címzetthez való megérkezéssel válik hatályossá. 
(3) A ráutaló magatartással tett jognyilatkozat a címzett tudomásszerzésével válik hatályossá. 
(4) A nem címzett jognyilatkozat megtételével válik hatályossá. 
 
A Ptk. 6:58. §-a [A szerződés] szerint a szerződés a felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozata, amelyből 
kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére. 
 
A Ptk.  6:69. § (1) bekezdése szerint pedig a szerződés akkor jön létre, amikor az elfogadó nyilatkozat hatályossá válik. 

A 2017. július 1. napjától hatályos Hpt. 279. § (1) bekezdése szerint a pénzügyi intézmény – az egyszeri fizetési 
megbízás kivételével, valamint az (1a) bekezdésben és a 285. §-ban meghatározott eltéréssel – pénzügyi és kiegészítő 
pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződést csak írásban – ideértve a legalább fokozott biztonságú elektronikus 
aláírással ellátott elektronikus okirati formát is – köthet. Az írásban kötött szerződés egy eredeti példányát a 
pénzügyi intézmény köteles az ügyfélnek átadni.  

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-
ügyintézési tv.) 1. § 22. pontja szerint fokozott biztonságú elektronikus aláírás az eIDAS rendelet 3. cikkének 11. 
pontja szerinti aláírás. 

A belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi 

szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a 

Tanács 910/2014/EU rendelete (eIDAS) 3. cikk 11. pontja szerint fokozott biztonságú elektronikus aláírás az olyan 

elektronikus aláírás, amely megfelel a 26. cikkben meghatározott követelményeknek. 

Az eIDAS rendelet 26. cikkének rendelkezése szerint a fokozott biztonságú elektronikus aláírásnak az alábbi 
követelményeknek kell megfelelnie: 

a) kizárólag az aláíróhoz köthető; 
b) alkalmas az aláíró azonosítására; 
c) olyan, elektronikus aláírás létrehozásához használt adatok felhasználásával hozzák létre, amelyeket az aláíró 

nagy megbízhatósággal kizárólag saját maga használhat; 
d) olyan módon kapcsolódik azokhoz az adatokhoz, amelyeket aláírtak vele, hogy az adatok minden későbbi 

változása nyomon követhető. 
 
4.2. Az MNB álláspontja a 2.1. és a 2.2. pontban felvetettekre vonatkozóan 
 
A Ptk. a hitel- és kölcsönszerződések vonatkozásában nem követeli meg az írásbeliséget érvényességi feltételként, 
amelynek indoka a jogalkotás során követett azon tudatos törekvés volt, hogy a Ptk. csak azon esetekben várjon el 
írásbeli formát, ahol ezen alakszerűségi követelmény garanciális jelentőségű és ezért érvényességi feltételként kell 
előírni. Bár az írásbeli forma utóbb lényegesen megkönnyíti a bizonyítást vagy az értelmezési viták eldöntését, de 



 

4 
  

azokban az esetekben, amikor jogszabály nem követeli meg az írásbeli formát, annak mellőzése nem teszi a 
jognyilatkozatot érvénytelenné. Az írásba foglalás követelményét ezen szerződéstípusok esetében kizárólag a Hpt. 
rögzíti, amelynek indoka szakirodalom szerint, hogy az írásbeli alakszerűségi követelményt a prudens működés és az 
illetékes felügyeleti hatóság ellenőrzési jogkörének biztosítása érdekében írja elő külön jogszabály. 
 
A Ptk., mint általános és a Hpt., mint különös szabályozás viszonylatában a Hpt. 279. § (1) bekezdés írásbeliségre 
vonatkozó speciális követelményei miatt a  pénzügyi intézmény és ügyfele közötti pénzügyi és kiegészítő pénzügyi 
szolgáltatásra irányuló szerződés, valamint a pénzügyi intézmény által kockázatvállalásra irányuló ügylet 
főszabályként csak úgy köthető meg, hogy a szerződést a felek írásba foglalják ún. egyszerű okirati formában, 
továbbá elektronikus úton, amelynek kapcsán a Hpt. legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott 
elektronikus okirati formát követel meg. 
 
Az MNB álláspontja szerint a Hpt. 279. § (1) bekezdésében szabályozott írásbeli alakszerűségi követelmény a Ptk. 
technológia-semleges írásba foglaltnak tekintett jognyilatkozat definíciójától eltérően egy szigorúbb előírást 
tartalmaz és az egyszerű okirat mellett csak azon elektronikus okirati formában kötött szerződéseket ismeri el 
írásbelinek, melyeket fokozott biztonságú, minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú, vagy minősített 
elektronikus aláírással írtak alá. Továbbá természetesen ide tartoznak mindazon dokumentumok is, amelyek 
kielégítik a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. §-ában a teljes bizonyító erejű magánokirattal 
szemben előírtakat.  
 
A Bank álláspontja szerint azzal, hogy a jognyilatkozat aláírásra kerül, mind faxon, mind szkennelt formában történő 
továbbítás esetén megvalósul a Ptk. 6:7. § (2) bekezdése. A Bank megfontolandónak tart egy olyan jogértelmezést is, 
hogy a Ptk. 6:7. § (3) bekezdése – azaz a hármas konjunktív feltétel megvalósulása – csak azon esetekre 
alkalmazandó, ha a jognyilatkozat nem kerül aláírásra a nyilatkozatot tevő fél által, ugyanakkor mindkét nyilatkozati 
forma megfelel a Ptk. írásba foglaltnak minősülő jognyilatkozatokkal szemben elvárt feltételeinek. A Bank által vázolt 
álláspont szerint a 2.1. és 2.2 pontban ismertetettek alapján megküldött és kinyomtatott dokumentum alkalmas a 
tartalom változatlan visszaidézésére, az aláírás a nyilatkozattevő személyének azonosítására, továbbá a szerződés 
tartalmazza a keltezés dátumát mindkét fél vonatkozásában, így a nyilatkozat megtételének időpontja is 
azonosítható. 

Mindenek előtt rögzítendő, hogy az MNB-nek nincs hatásköre a Ptk. egyes rendelkezéseinek értelmezésére, azonban 
az MNB által megismert jogalkalmazói gyakorlat - amelyet az MNB is irányadónak tekint - nem osztja a fentiekben 
kifejtett jogértelmezést. A bírósági döntésekből az szűrhető le, hogy a Ptk. irányadó 6:7. § (2) és (3) bekezdéseinek 
előírásai tükrében az írásbeliség akkor nyeri el a jelentőségét, ezáltal akkor válik értékelhetővé az alakszerűségi 
követelmény teljesülése, ha a jognyilatkozatot a címzett féllel közölték, azaz a jognyilatkozat hatályosulása 
megtörtént (Ptk. 6:5. § (2) bekezdése), tekintettel arra, hogy a jognyilatkozat és annak hatályosulása egységet alkot. 

Az MNB az írásbeliség megítélésével kapcsolatban kikérte az Igazságügyi Minisztérium (IM) álláspontját is. Az IM 
véleményében - a szerződési nyilatkozat hatályosulását érintően megemlítve a Ptk. 6:5. § és 6:69. § rendelkezéseit, 
valamint a szerződések alakszerűségével kapcsolatban a Ptk. 6:70. §-át - rögzíti, hogy a kérdés megítélésénél 
figyelemmel kell lenni arra a problémára, hogy a pénzügyi szolgáltatásokra irányuló szerződésekkel kapcsolatban az 
írásbeliség követelményét nem a Ptk. írja elő. Az IM véleménye szerint ilyen esetben is érvényesül ugyanakkor a Ptk. 
szubszidiárius norma-jellege, ami lehetővé teszi, hogy az ajánlattétel és annak elfogadása szempontjából e 
rendelkezések is érvényre jussanak.  

Az IM megemlítette, hogy a Ptk. hatálybalépése előtt bírói gyakorlatot alapján „írásbeli alakban létrejött 
szerződésnek kell tekinteni a levélváltást, a táviratváltást, és a géptávírón történt üzenetváltás útján létrejött 
megegyezést. A távirat és géptávíró esetében a címzetthez megérkező okirat értelemszerűen aláírást nem tartalmaz, 
hiszen a táviratot telefonon, míg a géptáviratot elektronikus úton továbbítják a címzetthez. Ezekhez hasonló az az 
eset, amikor számítógép felhasználásával és erre szolgáló program (szoftver) alkalmazásával készített szöveget 
elektronikus közvetítő segítségével (telefax) közvetlenül küldenek meg a címzetthez, így az okirat materalizált 
formában (írásban) csak a címzettnél jelenik meg. Az így keletkezett okirat híven tükrözi készítőjének gondolatait, de 
névaláírását nem tartalmazza" [BDT2001. 496.].  

Az IM véleményében kifejtette, hogy a Ptk. 6:7. § (3) bekezdése azonban már tekintettel van arra, hogy az 
elektronikus kommunikáció során az ott meghatározott feltételeknek megfelelően tett elektronikus jognyilatkozat 
mindenben kielégíti az írásbeli jognyilatkozat követelményét. A Ptk. kifejezetten arra törekedett, hogy ne csupán a 
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jognyilatkozatok hatályosulása, de e nyilatkozatok formája tekintetében is „technológia semleges" legyen, vagyis 
olyan szabályozást valósítson meg, amely nyitott a technika gyors fejlődése előtt. Az IM indokolása szerint a Ptk. 
ezért nem sorolja fel az írásbeliség megvalósítására alkalmas eszközöket (mert ez a norma gyakori módosítását 
tenné szükségessé, hiszen például nem kezelné a valós idejű internetes kommunikáció újabb és újabb, a 
kommunikáció tartalmának visszaidézésére is alkalmas formáit). A korábbi magánjogi szabályozással ellentétben a 
Ptk. e helyett olyan fogalmi meghatározást alkalmaz, amely bármilyen új kommunikációs eszköz vagy csatorna 
megjelenése esetén alkalmas lehet annak megállapítására, hogy az ezek igénybevételével adott esetben 
megvalósított kommunikáció, illetve annak eredménye kielégíti-e az írásbeliség (írásba foglalás) követelményeit. A 
fentiekből következően az IM álláspontja szerint többek között ilyen módszer lehet az aláírással ellátott szkennelt 
dokumentumot tartalmazó e-mail, vagy akár a fax is.   

Az MNB álláspontja szerint azonban a jognyilatkozat faxon vagy e-mailben PDF formátumban történő továbbítása 
során a jognyilatkozat alakiságán túlmenően a hatályosulás kapcsán az alábbiak is vizsgálandók.  
 
Az MNB véleménye szerint nem fogadható el a Bank azon érvelése, hogy a jognyilatkozat az aláírással írásban 
foglaltnak minősül, és a vonatkozó jogszabályi követelményeknek való megfelelés szempontjából nem a telefax 
küldője és megküldésének időpontja bír jelentőséggel, hanem a telefax üzenetben foglalt jognyilatkozatot tevő 
személye és a jognyilatkozat megtételének időpontja, amelyek a telefaxon továbbított szerződésben 
beazonosíthatók.   
 
Ezen állásponttal szemben figyelemmel kell lenni a Ptk. 6:5. § (2) bekezdésére, amely alapján a távollevők között tett 
jognyilatkozat a címzetthez való megérkezéssel válik hatályossá, illetve a 6:69. § (1) bekezdésre, amely rögzíti, hogy a 
szerződés akkor jön létre, amikor az elfogadó nyilatkozat hatályossá válik. Abban az esetben tehát, ha pl. a szerződő 
fél az aláírt szerződés továbbításáról nem gondoskodik, a jognyilatkozata nem hatályosulhat. Így a szerződés 
létrejötte szempontjából az aláírt szerződés közlésének, azaz az ajánlat elfogadásának időpontja (az elfogadó 
nyilatkozat hatályosulása, Ptk. 6:69. § (1) bekezdése) - és nem a szerződés aláírásának időpontja - tekintendő 
irányadónak. 
 
Az email útján történő közlés esetében megvizsgálandók az elektronikus ügyintézésre vonatkozó szabályok is.  Az 
elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény (Eat.) 4. § (1) bekezdése alapján egyértelmű és következetes volt 
a bírói gyakorlat abban a tekintetben, hogy az e-mail útján továbbított szerződés csak akkor felel meg az írásbeliség 
törvényi követelményének, ha legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással látják el. Az Eat.-ot az E-
ügyintézési tv. 121. § (1) bekezdés a) pontja 2016. július 1-jével hatályon kívül helyezte, így a Hpt., az E-ügyintézési tv. 
és a Ptk. alapján kell megfontolni azt a kérdést, hogy a PDF formátumban egyszerű emailhez csatolt szerződés 
írásbelinek minősül-e.   
 
Ahogy az a fentiekben már megemlítésre került, az írásbeliség megítélésével kapcsolatban a Hpt. 279. § (1) 
bekezdésének speciális szabálya az irányadó, amely az elektronikus okirati formák közül a legalább fokozott 
biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus okiratot tekinti írásbelinek.   
 
Az eIDAS rendelet 26. cikke értelmében pedig a fokozott biztonságú elektronikus aláírásnak az alábbi 
követelményeknek kell megfelelnie: a) kizárólag az aláíróhoz köthető, b) alkalmas az aláíró azonosítására, c) olyan 
elektronikus aláírás létrehozásához használt adatok felhasználásával hozzák létre, amelyeket az aláíró nagy 
megbízhatósággal kizárólag saját maga használhat, d) olyan módon kapcsolódik azokhoz az adatokhoz, amelyeket 
aláírtak vele, hogy az adatok minden későbbi változása nyomon követhető. 
 
Az elektronikus aláírás olyan kriptográfiai kódolási eljárás, amelynek segítségével joghatás kiváltására alkalmas, akár 
a kézzel írott aláírással egyenértékű bizonyító erejű dokumentum hozható létre a hatályos jogszabályok szerint. Az 
elektronikus levélben továbbított szerződés vonatkozásában fontos garanciális követelmény, hogy annak tartalma és 
a jogosulttól való származása kétséget kizáróan megállapítható legyen. A hitelesség hiánya azt jelenti, hogy a 
dokumentum nem alkalmas az akaratnyilatkozat megtételének, valódiságának és tartalma változatlanságának 
kétséget kizáró bizonyítására. Hangsúlyozandó, hogy a Beadványban említett esetkörökben a Bank által cégszerűen 
aláírt pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés, valamint a megküldés módja – azaz a faxon, illetve az email-ben 
történő továbbítás - együtt alkot egy egységet és együttesen ítélendő meg. Az MNB álláspontja szerint e 
követelményből fakadóan mind a továbbítás módjának, mind pedig a megküldött okiratnak meg kell felelnie az 
írásbeliség követelményének.  
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Mivel a Hpt. 279.  § (1) bekezdése szerint írásba foglaltnak a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással 
ellátott elektronikus irat minősül, így a fenti jogértelmezés alapján legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás 
alkalmazásával tehetők meg érvényesen elektronikus úton az írásbeli alakhoz kötött nyilatkozatok. Ennek 
megfelelően az írásbeliség megítélése szempontjából nincs jelentősége annak, hogy a Bank ügyfele a faxon vagy a 
PDF formátumú mellékleteként csatolt szerződés emailben való megérkezését követően arra reagál, és az említett 
úton visszaküldi a saját aláírt példányát a Bank részére, mivel a faxon, illetve az egyszerű e-mailben, illetve az annak 
mellékleteként PDF kiterjesztésű fájlban megküldött szerződés nem feleltethető meg a Hpt. 279. § (1) bekezdésében 
rögzített írásbeliség követelményének. 
 
A Hpt. azonban a 279. § (1) bekezdésében szabályozottakon túl az azonosított elektronikus úton kötött 
szerződéseket is olyan szerződéseknek ismeri el, melyek a Hpt. alkalmazásban írásbelinek minősülnek. 
 
A Hpt. 279. § (1a) bekezdése alapján az (1) bekezdéstől eltérően a hitelintézet pénzforgalmi szolgáltatási 
keretszerződést, valamint betét elfogadására vonatkozó szerződést azonosított elektronikus úton is köthet. A (2) 
bekezdés szerint a pénzügyi intézmény és az ügyfél az (1) és az (1a) bekezdés szerint megkötött szerződésben 
megállapodhatnak arról, hogy meghatározott körben azonosított elektronikus úton kötnek pénzügyi és kiegészítő 
pénzügyi szolgáltatási szerződést. Az ilyen módon létrejött pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásra irányuló 
szerződés e törvény alkalmazásában írásbeli szerződésnek minősül. 
 
A 6. § 4a.) pontja alapján azonosított elektronikus út: olyan személyre szabott elektronikus eljárás, amely a 
nyilatkozattevő személyének és a nyilatkozat megtétele időpontjának egyértelmű azonosítására alkalmas és a 
jognyilatkozat tartalmának változatlan visszaidézésére alkalmas formában teszi lehetővé a jognyilatkozat megtételét. 
 
Fenti rendelkezések alapján, amennyiben a felek korábban ebben megállapodtak a Hpt. 279. § (1) bekezdésében 
szabályozott alakszerűségi követelményeknek megfelelő szerződésben, vagy a Hpt. 279. § (1a) bekezdése szerinti 
azonosított elektronikus úton kötött szerződésben, nincs akadálya annak, hogy hitel- és kölcsönszerződést 
azonosított elektronikus úton kössenek. Kivételt ez alól kizárólag a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi 
CLXII. törvény 13. § (2) bekezdése jelenti, mely szerint fogyasztónak minősülő ügyfél esetében a jelzáloghitel és 
ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízing szerződések elektronikus úton nem köthetők. 
 
A Hpt. azonosított elektronikus út meghatározása kibővítette a Hpt. 279. § (1) bekezdés szerinti írásbeliség fogalmát 
és tudatos technológia-semleges megfogalmazás érdekében nem alkalmaz taxatív felsorolást, mivel a technika gyors 
fejlődése az esetleges felsorolás gyakori módosítását követelné meg. Így a hivatkozott törvényi rendelkezés olyan 
meghatározást alkalmaz, amely bármilyen új kommunikációs eszköz vagy csatorna megjelenése esetén alkalmas 
lehet annak megállapítására, hogy az ezek igénybevételével megvalósított kommunikáció, illetve annak eredménye 
kielégíti-e az azonosított elektronikus út követelményrendszerét. Ezen fogalmi meghatározás mindazon technológia 
segítségével megvalósuló szerződéskötést a Hpt. alkalmazásában írásbelinek minősít, mely alkalmas a 
nyilatkozattevő személyének és a nyilatkozat megtétele időpontjának egyértelmű azonosítására és a jognyilatkozat 
tartalmának változatlan visszaidézésére alkalmas formában teszi lehetővé a jognyilatkozat megtételét. 
 
A továbbiakban az MNB azt vizsgálta meg, hogy a Beadvány 2.1 és 2.2 pontja szerinti szerződéskötési módok 
kielégítik-e a Hpt. azonosított elektronikus út fogalmának hármas konjunktív feltételrendszerét 
 
Az MNB álláspontja szerint az azonosított elektronikus út fogalmának a telefaxon, továbbá az e-mail útján történő 
szerződéskötés is megfelelhet, de kizárólag abban az esetben, ha ezen távközlő eszközök alkalmazása olyan további 
technikai megoldásokkal egészül ki, melyek biztosítják a nyilatkozattevő személyének és a nyilatkozat megtétele 
időpontjának egyértelmű azonosítását, továbbá a jognyilatkozat tartalmának változatlan visszaidézésére alkalmas 
formában történő megtételét. 
 
Az alakszerűségi követelményeknek való megfelelésen túl a pénzügyi intézményeknek meg kell felelniük a pénzügyi 
intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók 
informatikai rendszerének védelméről szóló 42/2015.  (III. 12.) Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdés e) pontjában 
foglaltaknak is, mely szerint „…a biztonsági kockázatelemzés eredményének értékelése alapján a biztonsági 
kockázattal arányos módon gondoskodni kell legalább a távadatátvitel bizalmasságáról, sértetlenségéről és 
hitelességéről…”, ezért kódolatlan csatornán vagy rejtjelezés nélküli e-mailben és telefaxon a szerződéskötéshez 
szükséges adatok nem küldhetők.  
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Az MNB álláspontja szerint a Beadványban leírt szerződéskötési módok önmagukban nem elégítik ki az azonosított 
elektronikus út fogalmának hármas konjunktív feltételrendszerét, mivel egy telefax üzenet, vagy szkennelt pdf 
formátumú dokumentumot tartalmazó e-mail alapján a nyilatkozat címzettje nem tudja kétséget kizáróan 
megállapítani, hogy ténylegesen aláírásra került-e a szerződés, vagy adott esetben fénymásolt aláírást tartalmaz a 
dokumentum, azaz megítélésünk szerint alkalmatlan a jognyilatkozatot tevő fél egyértelmű azonosítására, így nem 
felel meg az azonosított elektronikus út fogalmának. Alappal vetődik fel továbbá, hogy a telefax, vagy szkennelt 
példányt tartalmazó egyszerű e-mail alkalmazása esetén a későbbiekben bizonyítási nehézségeket okozhat a Bank 
számára, hogy csak olyan szerződési példány áll a rendelkezésére, amely az ügyfél aláírását másolatban tartalmazza. 

Összegezve a kifejtetteket, a Beadvány 2.1. és. 2.2. pontja szerinti szerződéskötési megoldások az MNB álláspontja 
szerint nem teljesítik a Hpt. 279. § (1) bekezdése szerinti alakszerűségi követelményt, továbbá nem feleltethetők 
meg az azonosított elektronikus út követelményrendszerének sem. 

4.3. Az MNB álláspontja a 2.3. pontban feltett kérdés tekintetében 
 
E körben a kérdés arra irányult, hogy megfelel-e a szerződés egy eredeti példánya ügyfélnek való átadására 
vonatkozó követelménynek (Hpt. 279. § (1) bekezdése második mondata) az, ha a Bank a fentiek szerinti 
szerződéskötést követően postai úton küldi meg a szerződés azon eredeti példányát az ügyfélnek, amelyen csak a 
Bank cégszerű aláírása szerepel. A Bank megítélése szerint összhangban van az említett jogszabályi rendelkezéssel, 
ha a Bank a 2.1 és a 2.2 pontokban említett módokon megvalósított szerződéskötést követően postai úton küldi meg 
a szerződés azon eredeti példányát az ügyfélnek, amelyen csak a Bank cégszerű aláírása szerepel. A Bank érvelése 
szerint a Hpt.-ben előírtak alapján a szerződés írásban való létrejöttének nem tartalmi eleme, hogy az írásban kötött 
szerződés egy eredeti példánya ügyfélnek átadásra kerüljön, továbbá az sem, hogy a szerződéskötéssel egy időben 
kell a pénzügyi intézménynek a szerződés eredeti példányát átadni az ügyfél részére. Ezért a Bank véleménye szerint 
ez az átadás időben lehet későbbi a szerződés létrejöttéhez képest, azaz a Bank postán megküldheti az eredeti 
példányt az ügyfél részére, továbbá a Ptk. hivatkozott 6:70. § (2) és (3) bekezdéseiből is levezethető az eredeti 
szerződés ügyfél részére történő átadási kötelezettség (amely alapvetően az ügyfél védelmét szolgáló rendelkezés) 
teljesítése azzal, ha a Bank az ügyfélnek postán megküldi azt a szerződéspéldányt, amely a Bank eredeti cégszerű 
aláírását tartalmazza, tekintettel arra, hogy az ügyfélnek már rendelkezésére áll az a szerződéspéldány, amely a saját 
eredeti cégszerű aláírását tartalmazza (és telefaxon vagy szkennelt PDF formátumú csatolmányként került a 
Bankhoz). 
 
E kérdés megválaszolása az MNB véleménye szerint szorosan összefügg a 4.2. pontban kifejtettekkel, tehát azzal, 
hogy az MNB értelmezése szerint nem felel meg az írásbeliség követelményének a szerződés abban az esetben, ha a 
Bank által aláírt példány e-mailben PDF mellékletként vagy faxon kerül továbbításra az ügyfél felé, illetve az ügyfél 
ugyanezen úton küldi vissza az általa aláírt példányt. A szerződés az ügyfél irányába csak akkor hatályosul, ez által 
akkor minősül írásban kötött szerződésnek, ha a szerződés Bank által eredetben aláírt példánya kerül postai úton 
továbbításra az ügyfélnek, vagy a Bank legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentum 
formájában közli azt az ügyféllel.  
 
A Beadványban felvetett konkrét megoldás megfelelőségének megítélésénél azt, hogy a szerződés egy eredeti 
példányának minősül-e azon szerződést tartalmazó okirati példány is, amelyen csak a Bank cégszerű aláírása 
szerepel, az MNB abból az aspektusból is megvizsgálta, hogy az előbbiekben említett okiratnak az ügyfél részére 
postai úton történő megküldése jár-e a Hpt. érintett ügyfélvédelmi előírásának sérelmével, továbbá, hogy van-e 
ágazati jogi következménye annak, hogy a  szerződéskötési folyamat végén a Banknál végső soron nem állna 
rendelkezésre (mert nem maradna) az ügyfél eredeti (nem pedig különféle technológiai megoldások útján keletkező 
másolt) aláírásával ellátott (nem minősített elektronikus aláírású) papíralapú okirati példány. 
 
A Hpt. 279. § (1) bekezdése az írásban – ideértve a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott okirati 
formában - kötött szerződésekről rendelkezik, és e bekezdésben írja elő az írásban kötött szerződés egy eredeti 
példányának ügyfél részére történő megküldési kötelezettségét.  Az elektronikus okirati formában megkötött 
szerződések esetében álláspontunk szerint eredeti példánynak a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással 
ellátott elektronikus okirat minősül, vagyis a pénzügyi intézménynek ezen okirat megküldésével kell eleget tennie a 
szerződés eredeti példánya megküldési kötelezettségének (kivéve azt az esetkört, ha a szerződés azonosított 
elektronikus úton is megköthető) , míg az egyéb esetekben a cégszerűen aláírt papír alapú dokumentum megküldése 
szükséges. 
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*** 
 
Az MNB felhívja a figyelmet, hogy véleményét kizárólag a Bank által rendelkezésre bocsátott információk alapján 
alakította ki, és az abban foglalt egyedi jogértelmezés csak a Bank által a beadványban előadott tényállásra 
vonatkozik. Az MNB véleménye nem tekinthető kötelező erejű állásfoglalásnak, a benne foglaltaknak más hatóságra, 
illetve a bíróságra nézve nincs kötelező tartalma. A jelen állásfoglalás kizárólag a Bank tájékoztatása céljából készült, 
a benne foglaltak egyéb célok érdekében, továbbá harmadik személyekkel szemben nem használhatóak fel, illetve 
jogvita eldöntésére nem alkalmazhatóak. 

 
 

Budapest, 2018. július 20.  
 
 


