
SZERZŐDÉSKÖTÉS 
AZ ÚJ PTK . 
ALAPJÁN



MIRŐL LESZ SZÓ?

• Új Ptk . 

2013. évi V. törvény (hatályos: 2014.03.15-től) 

• Hogyan jön létre a szerz ődés?

Ajánlatadás és –elfogadás, ezek módosítása, 
megállapodás létrejötte

• Mit jelent az írásbeliség?

• Írásbelinek tekinthet ő-e az e-mail útján 
tett nyilatkozat?



HOGYAN JÖN LÉTRE 
A SZERZŐDÉS?

• Szerződés létrejötte:

Ajánlat + elfogadás

• Fő újdonságok az új Ptk.-ban

- ajánlattól eltérő elfogadás

- szokások, gyakorlat



AJÁNLATTÓL ELTÉR Ő 
ELFOGADÁS

• Lényeges kérdésben eltérés = új ajánlat

• Nem lényeges kérdésben eltérés

szerződés részévé válik (!), kivéve:
- ennek lehetőségét az ajánlat kizárja vagy
- ajánlattevő késedelem nélkül tiltakozik

• Javaslat:

ajánlatban célszerű lehet kizárni az eltérő elfogadás 
lehetőségét



SZOKÁSOK, 
GYAKORLAT

• Automatikusan (!) a szerz ődés részévé 
válnak:

- azok a szokások, amelyekben korábbi 
kapcsolatukban megegyeztek a felek
- egymás között korábban kialakított gyakorlat
- üzletágban széles körben ismert és rendszeresen 
alkalmazott szokások (kivéve, ha indokolatlan) 

• Javaslat:

- szerződésekben kifejezetten rendelkezni a 
fentiekről (ha kell, kizárni ezeket)
- nem biztos, hogy ezek hátrányosak!



JOGNYILATKOZATOK

• Jognyilatkozat:

- szóban, írásban és ráutaló magatartással tehető
- hallgatás , valamilyen magatartástól való 
tartózkodás a felek rendelkezése alapján 

• Jognyilatkozat hatályosulása – ajánlati 
kötöttség:

- Jelenlévők között tett:azonnal
- Távollevők között tett: a megérkezéssel
- Ráutaló magatartással tett: a tudomásszerzéssel
- Technológia semlegesség (telefon, e-mail, 
videotelefon stb.)



ÍRÁSBELISÉG –
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

• Írásbeliség

- lényeges tartalom írásban + aláírás
- fokozott biztonságú elektronikus aláírás

• Írásba foglaltnak min ősül a 
jognyilatkozat:

Ha az adott forma alkalmas:
- tartalom változatlan visszaidézésére
- nyilatkozattevő személyének azonosítására
- nyilatkozat időpontjának azonosítására

• Javaslat:
szerződésben érdemes rendelkezni az alakiságról



E-MAIL

• a minősített elektronikus aláírással ellátott 
elektronikus dokumentum  írásbelinek min ősül, de az 
email nem (mert a változatlan visszaidézhetőséget, a 
küldő személyének és a megtétel időpontjának 
azonosítását nem teszi lehetővé)

• az email a levél küldőjének személyét nem azonosítja, 
legfeljebb az állapítható meg, hogy mely elektronikus 
postafiókból küldték a levelet



E-MAIL + SZKENNELT PDF

• Van eredeti irat

scan = másolat

• E-mail

Az irat továbbításának a módja ebben az esetben.



SZKENNELT ALÁÍRÁS

• Nincs eredeti aláírással ellátott irat

Szkennelt aláírás nem minősül aláírásnak (polgári 
jogi szempontból), így az irat nem tekinthető írásba 
foglaltnak.

• Ha a szerződést kötelez ő írásba foglalni 

Szkennelt aláírás nem elég!

• Ha a szerződést nem kötelez ő írásba 
foglalni 

Szkennelt aláírással ellátott iratok alapján ráutaló 
magatartással jöhet létre a szerződés.



KÖSZÖNÖM 
A FIGYELMET!


