Véget érhet az e-mailek
Ç¶¶Óª¾»l¶kôĈ

A hazai jogrendszer mind a mai napig hallgat arról,
hogyan
kell
tekinteni
¶Ó²Óª{¶²óĈ ÎîĈ kĈ

az
e-mailen
kötött
Ç²¾¶ÎÓ»Ĉ k¯w¶l Ĉ

elfogadott jogszabály azonban most kifejezetten
megengedi a társaság és a magánszemély tagok
közötti e-mailes kommunikációt. Lehet, hogy ez az
¶ªĈ ¯¶Ĉ kÓĈ ăkĈ ¶Ó¶vvĈ ¨²ÃĈ ¥Ĉ
elfogadottságához?

Ç¶¶Ók{Ó¶²îĈ kĈ Îk»¥Ók»»ÇªĈ ¶ÓÎ Ĉ ¶Ĉ kĈ
Îk»¥Ók»Ĉ»»Ĉ{ª¯¥ »l kĈkÓ¥ ¥¶»l¶l²kóĈ
%Î

Ĉ  ª¶Á»ăĈ Çk¥ Ĉ ÎĈ ăkv Ĉ »»»Ĉ

nyilatkozat?

Az

új

Ptk.

értelmezésére

felállított

tanácsadó testület véleménye szerint: „attól függ.” A
v²¦¶l¥ kĈ ¶»²ªĈ ¶»²îĈ kÓĈ ¨¶¶Ó¶Ĉ ¨²Á ÎĈ
figyelembevételével kell eldönteniük, hogy egy e-

Naponta százával küldünk és kapunk e-maileket, az

kv Ĉ ¨»¨»»Ĉ lk¯¥{l¶Ĉ ²l¶vĈ ¶Ó²Óª{¶ Ĉ
 ª¶ÁăóĈ5 w¶Ĉ»l»ĈÎ²»ÃĈ¶ÓkvlÎĈk²²kîĈ¥ÎĈ

elektronikus üzenetváltás életünk szerves részét
képezi. Természetes, hogy megállapodásainkat is

például egy e-mailben kötött üzletrész-adásvételi
¶Ó²Óª{¶Ĉ ÿÎ²Ĉ kĈ D»óĈ ²l¶v¶»Ĉ ²Ĉ ªĀĈ

sokszor egy-egy e-mailváltásban dokumentáljuk. Ezek
¾»l Ĉ ¯ª Ĉ »Ã »îĈ ¥ÎĈ ¥² {¶Ó²Á Ĉ Ĉ

érvényes-e vagy sem.

 {Ĉ
Ĉ ² {ÓĈ Î²»Ã îĈ  »Ĉ ¶Ĉ
» » {ªĈkÓĈÎ Ĉlk¯¥{l¶óĈ

Az e-mail korlátai

Egységes álláspont hiányában az e-mailen keresztül

A Ptk. több paragrafust is szentel az elektronikus
¶Ó²Óª{¶¨»¶ îĈ ÎĈ ¯{l¾Ĉ k kîĈ k¥²Ĉ ÎĈ
weboldalon
keresztül
rendelünk
valamit.
Az
»²¥ ¾¶Ĉ ÇÓ¶Ĉ ¿»l Ĉ ¨»¨»»Ĉ ¶Ó²Óª{¶»Ĉ
azonban mégsem tekinti ilyennek.
Ó¥ Î¥¶Ĉ ¶»v Ĉ ¥¶ÓkvlÎĈ ²kĈ ªîĈ ¥ÎĈ ÎĈ
¶Ó²Óª{¶Ĉ ²l¶vk Ĉ ¨¨ Ĉ »²óĈ Ĉ D»óĈ ¶Ó² »Ĉ ÎĈ
Îk»¥Ók»Ĉÿ¶ĈkÓĈÎĈ¦{¥ Ĉ»²¨»»Ĉ¶Ó²Óª{¶ĀĈk¥²Ĉ
¶Ĉ ²l¶v Ĉ  ª¶ÁîĈ kĈ k kĈ ¨Ó¶Ĉ ¥Îk Ĉ
formában
valósul
meg,
amely
alkalmas
a
nyilatkozatban

foglalt

[¶ªĈ¶¥²¥ Ĉk¥²Ĉ Ĉ ª¶ÁĈ
egy e-mailes megállapodás?

tartalom

változatlan

nyélbe ütött megállapodásokat jobb híján ráutaló
kk»k²»l¶¶kĈ
¨»¨»»Ĉ
¶Ó²Óª{¶ Ĉ
 ª¶»»ÁóĈ ÓkÓĈ kÓĈ ăkĈ w¶¾¯l Ĉ kĈ Ĉ
megállapodásának egyik bizonyítéka. A felek közötti
megállapodás tényleges tárgya emiatt egyéb
körülmények függvénye is, így például a felek
¶Ó²Óª{¶¨»¶Ĉ ª»»Ĉ ÇkÎĈ ¾»l Ĉ kk»k²»l¶l»Ĉ ¶Ĉ
figyelembe kell venni hozzá. Tehát, ha az e-mailben 10
»¥ kĈ l²¾Ĉ ¶Ól»l¶l²kĈ ¶Ó²Óª{Á îĈ {Ĉ ¨Óv Ĉ kĈ
szállító 8 tonnát szállít le, amit én elfogadok, nem
vÓ»¥¶îĈ¥ÎĈ¶ªvvĈ Î»Ĉ¥¥Ĉ»¾{ Ĉ²Ç Î¶» Ĉ
a maradék két tonnára. Ez a helyzet nem
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megnyugtató, ha arra gondolunk, hogy naponta
¨»Á Ĉ¶Ó²Óª{¶»Ĉăk óĈ

$¥ÎĈ kÓ»Ĉ ¨Ç»ª Ĉ Ĉ ¶ÓĈ kĈ ¶¥²¶kîĈ Îª²Ĉ Ĉ
lehet tudni.

Van új a nap alatt

Csinál-e egy fecske nyarat?

A jogalkotó ebbe a kissé zavaros állóvízbe dobott
¨Ç»Ĉ ¯l²Ĉ ¦ k¯¯kĈ Óª»»óĈ RÎk Ĉ w¶kĈ kĈ »l²¶k¶lĈ

Csak találgatni lehet, hogy a társaság és a
magánszemély tagok közötti e-mailek legitimálása

kommunikáció tekintetében, de a social distancing
szülte elvárásokra is válaszul egy kormányrendelet

elindít-e egy hosszabb folyamatot. Lehet-e majd
¯{l¾Ĉ ÎĈ »¶Ó²Óª{¶»Ĉ ¶Ĉ ăkv Ĉ ¨» ôĈ

kimondta, hogy a társaság és magánszemély tagjai
¨Ó¨»»Ĉ¥¾ lw¦ĈÓ »¿Ĉăk Ĉ¶Ĉ»»ªîĈ

[kÎĈ »k²»l¶Ĉ ¶Ó²Óª{¶»Ĉ ¨» Ĉ kĈ ¶Ól»¦¯Ĉ ªîĈ
esetleg kötbért kikötni – ezek ugyanis mind írásbeli

így az ilyen levélváltás kimeríti az írásbeliség
követelményeit. Azaz a magánszemély tagok most

formához kötöttek. Egy dolog bizonyos: nehéz lesz a
jogalkotónak visszatuszkolnia a szellemet a palackba,

már akár e-mailben is szavazhatnak a társaság
¨ÓÎÃ¶ îĈkÓĈ»»ªĈĈ²Ç Î¶Ĉ¶ÓkÇkÓk»Ĉ¶ÓóĈ-¦Ĉ

és komoly érvekkel kell felvérteznie magát, ha ezt a
¥Îkk»¥»ĈĂĈkÎĈ¥¶»ĈĈÎª²ĈkĈ»l²¶k¶lĈ¶Ĉ

látni, hogy a gyakorlat igényei felülkerekedtek a
¶Ó²Óª{¶¶Ĉ ¥Ĉ »Ĉ ¯¥l óĈ ÓĈ kĈ ¶ÓkvlÎĈ

a tagok közötti elektronikus levélváltásokat érinti –
vissza kívánja fordítani.

²lk{l¶¾Ĉ kĈ Ç¶ÓÎÎÓ»Ĉ ¶ÓÃ ¶»Ĉ ¨Ç»ª îĈ
2020. december 31-ig mindenképp velünk marad.
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