
Az e-mailben megvalósult ajánlatváltás önmagában nem, csupán a fokozott 
biztonsági elektronikus aláírással aláírt elektronikus dokumentum útján tett 
nyilatkozatváltás felel meg az írásba foglalás követelményének. 
 
Alkalmazott jogszabályok: Ptk. 365.§. (3) bekezdés, 2001. évi XXXV. számú törvény 3. 

§. (5) bekezdés és 4. §. (1) bekezdés, Ptké. 38.§. (2) bekezdése , Legfelsıbb Bíróság 
XXV. számú Polgári Elvi Döntésének III. pontja 
 

 
Gyıri Ítélıtábla Gf.IV.20.110/2007/4.szám  
 
A megyei bíróság a fellebbezéssel támadott ítéletében a keresetet elutasította, kötelezte 
a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 600.480,- forint 
perköltséget, valamint az államnak 600.480,- forint eljárási illetéket. Rendelkezett a 
perindítás tényének ingatlan-nyilvántartásból való törlése iránt.  
Az ítélet indokolásában megállapított tényállás szerint a v.-i 237., 239. és 073/6. hrsz-ú 
ingatlanok az alperes tulajdonát képezik, a felszámoló 2006. szeptember 7-én 
nyilvános pályázati felhívást tett közzé, mely szerint 16.000.000,- forint + Áfa 
vételáron kívánja értékesíteni azokat. A felhívás értelmében az eladó 
kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált 
állapotban veszi meg.  
A felperes 8.340.000,- forint + Áfa vételárat tartalmazó ajánlatot nyújtott be, erre az 
alperes részérıl dr. É.Zs. megküldte a felperesnek az adásvételi szerzıdés tervezetét 
azzal, hogy annak aláírására a késıbbiekben kerül sor.  
 
A felperes képviselıje e-mailben a szerzıdés-tervezetre az alábbi észrevételeket tette: 
„ 1.) A tervezet nem tartalmazza, hogy az eladó a személyes használati tárgyain és 
szerszámain kívül, valamint a félkész termékein kívül az épületbıl/területrıl semmi 
mást nem vihet el, ide értve a beépített berendezéseket is (kazán, főtésberendezések, 
rögzített objektumok, szóró kamra, gélezı kamra stb.).  
    2.) A szerzıdésnek tartalmaznia kell még a területen található irgalmatlan 
mennyiségő hulladék-anyagok és vegyi-hulladékok sorsát, melynek elszállítására az 
eladót kérjük kötelezni.  
    3.) A 4/2. alatt feltüntetetteket sem értjük, mivel tudomásunk szerint a 
területen/ingatlanon a közüzemi szolgáltatók nincsenek közvetlenül biztosítva 
(víz,gáz, villanyóra nincs).  
    4.) Amennyiben a jogi képviselınknek egyéb kiegészítı javaslata lenne, arról Önt 
két napon belül tájékoztatni fogjuk.” 
 
A felszámoló jelezte, hogy amennyiben az észrevételeket a b). kategóriás hitelezı nem 
fogadja el, úgy a pályázatot eredménytelennek tekinti. Késıbb értesítette a felperest, 
hogy a hitelezı az ajánlatot nem fogadta el, így új pályázatot fog kiírni.  
 
A megyei bíróság ítélete jogi indokolásában a Ptk. 365.§. (1) és (3) bekezdésére, 
valamint a Ptk. 205.§. (1) és (2) bekezdésére utalással kiemelte, hogy az ingatlan 
adásvételének érvényességéhez a szerzıdést írásba kell foglalni, míg a szerzıdés 



 
 

 

létrejöttéhez a feleknek a lényeges, valamint a bármelyikük által lényegesnek 
minısített kérdésekben való megállapodása szükséges. Álláspontja szerint az alperes 
által megküldött szerzıdés-tervezet nem jelenti a felperes vételi ajánlatának 
elfogadását és a szerzıdés létrejöttét. A felperes észrevételeiben valójában eltérı 
tartalommal fogadta el az ajánlatot, a benne foglaltak lényegében a vételár csökkenését 
jelentették volna, ezt pedig az alperes nem fogadta el.  
A lényeges kérdésekben való megállapodás hiányában nem jött létre szerzıdés a felek 
között.  
A Legfelsıbb Bíróság XXV. számú Polgári Elvi Döntésének III. pontjára utalással 
kifejtette, hogy akkor tekinthetı írásba foglaltnak a szerzıdés, ha a szerzıdési 
nyilatkozatát mindegyik szerzıdı fél aláírta. A Ptké. 38.§. (1) bekezdés szerint a 
szerzıdés aláírása az érvényesség alaki kelléke, míg a (2) bekezdés értelmében 
jogszabály eltérı rendelkezése hiányában írásbeli alakban létrejött szerzıdésnek kell 
tekinteni a levélváltás, táviratváltás, valamint a távgépírón és telefax útján történı 
üzenetváltás, továbbá a külön törvényben meghatározott maradandó eszközzel tett 
nyilatkozatváltás – így különösen fokozott biztonságú elektronikus aláírással aláírt 
okirat – útján létrejött megegyezést. Az írásbeliség követelménye azáltal nem valósult 
meg, hogy a szerzıdés-tervezetet dr. É.Zs. e-mailben küldte meg a felperesnek, hiszen 
ez nem tartalmazza a 2001. évi XXXV. törvény szerinti elektronikus aláírást. Nincs 
tehát külön okiratban foglalt, aláírtnak tekinthetı szerzıdési nyilatkozat.  
 
A felperes fellebbezésében az ítélet keresete szerinti megváltoztatását kérte. Az 
elsıfokú eljárás során elıadott jogi álláspontját megismételve hangsúlyozta, hogy a 
szerzıdés létrejöttéhez a Ptk. 205.§. (2) bekezdése szerint a lényeges, vagy bármelyik 
fél által lényegesnek minısített kérdésekben való megállapodás szükséges, 
ugyanakkor a Ptk. 218.§. (1) bekezdése csupán a szerzıdés lényeges tartalmának 
írásba foglalását követeli meg. A XXV. számú Polgári Elvi Döntés sem várja el a felek 
által lényegesnek tekintett kérdések írásba foglalását. A szerzıdés a felek, a vétel 
tárgya, a vételár megjelölése mellett az adásvételre irányuló szándékot is tartalmazza. 
Az ingatlanon található szemét elszállítására irányuló észrevétele nem a vételár 
mértékének csökkentését célozta, csupán azért terjesztette elı, mert korábban a 
felszámoló megbízottja úgy nyilatkozott, hogy a szemét elszállításának költsége az 
alperest fogja terhelni. A szemét elszállítására vonatkozó megállapodást a szerzıdés-
tervezetbıl a felperes hiányolta ugyan, de a felek között a vételár vonatkozásában 
konszenzus volt.  
Az észrevételekkel kapcsolatos alperesi visszajelzést követıen a felperes telefonon 
közölte, hogy a szeméttel kapcsolatos kitétel írásba foglalása nélkül is létrejöttnek 
tekinti a szerzıdést, ezzel mintegy kivették ezt a lényegesnek tartott kérdések körébıl.  
A felperes álláspontja szerint az elsıfokú bíróság jogértelmezése a szerzıdés írásba 
foglalt, illetve ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas voltát összemossa, a 
pályázati kiírás ajánlattételi felhívásnak felel meg, az elküldött pályázat ajánlatnak 
minısül, az ezt tartalmazó okirat, valamint a felszámoló által megküldött tervezet 
(mint az ajánlat elfogadása) akkor is tartalmazza valamennyi lényeges kérdésben az 
írásba foglalt megállapodást, ha az okiratok nem alkalmasak az ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzéshez. A Ptké. 38.§. (2) bekezdése sem kíván az érvényességhez olyan alakot, 
amely az írásba foglaltságnak csak egészen szők értelmezését eredményezné. A 2001. 



 
 

 

évi XXXV. törvény nem tartalmaz olyan elıírást, amely az elektronikus aláírás 
alkalmazását kötelezıvé tenné, és joghatások kiváltására egyedül alkalmasnak 
tekintené.  Utalt még arra a fellebbezés, hogy az alperes késıbb egy magasabb 
vételárat megjelölı ajánlatot kapott és a felszámoló az ingatlanokkal kapcsolatos 
tájékoztatási kötelezettségét is elmulasztotta.  
 
Az alperes fellebbezési ellenkérelmében az ítélet helybenhagyását kérte. Álláspontja 
szerint a felek között pusztán az ingatlan eladását célzó tárgyalások voltak 
folyamatban, de arra sem került sor, hogy a felperest a pályázattal kapcsolatosan 
írásban értesítették volna, hogy a megvásárlás jogát ı nyerte el. Az írásba foglalásnak 
sem a Ptk. 365.§. (3) bekezdése szerinti, sem pedig az Ingatlan-nyilvántartási törvény 
(Inytv.) 32.§-ában foglalt feltételei nem következtek be azzal, hogy az alperes a 
szerzıdés-tervezetet e-mailben, de elektronikus aláírás nélkül küldte meg a 
felperesnek. Ráadásul a tervezetre megküldött felperesi választ - eltérı tartalma miatt - 
újabb ajánlatnak kell tekinteni. Nem volt tehát akarat-egyezıség a felek között.  
 
A felperes fellebbezése az alábbiak szerint nem alapos. 
 
A megyei bíróság a per eldöntéséhez szükséges körben lefolytatta a bizonyítási 
eljárást, a peradatok okszerő mérlegelésével helyes tényállást állapított meg és erre 
támaszkodva megalapozott döntést hozott. A felperes fellebbezésében sem hivatkozott 
olyan tényre, vagy körülményre, mely az elsıfokú ítélet megváltoztatásának alapjául 
szolgálhatna.  
 
A Ptk. 205. §-ának (1) és (2) bekezdése értelmében a szerzıdést a lényeges, valamint a 
bármelyik fél által lényegesnek minısített kérdésekre vonatkozó kölcsönös és 
egybehangzó akaratnyilatkozat hozza létre.  
Az alperes a felperes pályázati ajánlatára megküldött adásvételi szerzıdés tervezetét 
csupán tárgyalási alapnak tekintette, amelynek talaján - további tárgyalások, illetve 
egyeztetések útján - a felek eljuthatnak a szerzıdés megkötéséhez. Ezt kifejezetten 
alátámasztja kísérı e-mail megfogalmazása, továbbá, hogy az e-mailben az alperes az 
elküldött dokumentumot csupán szerzıdés-tervezetként jelöli meg.  
A tervezetre megküldött felperesi észrevételek 1. és 2. pontjában foglaltak a 
megkötendı adásvételi szerzıdés lényeges tartalmát - a szerzıdés tárgyát, az ingatlan 
rendeltetésszerő használatra alkalmas állapotát, és az ezzel kapcsolatosan felmerülı 
költségek kérdését - érintik, alapvetıen képesek befolyásolni a szerzıdési akaratot. /Az 
ingatlanon található hulladékot maga a felperes minısíti „irgalmatlan” 
mennyiségőnek, elszállításának nyilvánvalóan jelentıs költségeit az eladóra kívánja 
hárítani, holott a pályázati kiírás az ingatlan megtekintett állapotban történı 
megvásárlására kér ajánlatot./ 
Ez a felperesi nyilatkozat a Ptk. 213. §. (2) bekezdése értelmében – mint az ajánlattól 
eltérı tartalmú elfogadás – új ajánlatnak tekintendı, melyet az alperes már – a 
hitelezıvel való egyeztetést követıen – nem fogadott el. Megállapítható tehát, hogy a 
felek között a lényeges, illetve általuk lényegesnek tartott kérdésekben nem jött létre 
megállapodás.  



 
 

 

A felperes állítása szerint késıbb telefonon közölte, hogy a hulladékkal kapcsolatos 
igényének teljesítése nélkül is hajlandó az eredeti tartalommal aláírni az adásvételi 
szerzıdést és ezzel mintegy kivették ezen körülményeket a lényegesnek tartott 
kérdések körébıl, ugyanakkor az ítélıtábla e körben utal arra, hogy a telefon útján tett 
újabb, szóbeli ajánlat még elfogadása esetén sem felelne meg a Ptk. 365.§. (3) 
bekezdésében foglalt érvényességi követelménynek. 
 
A fentieken túl helytálló az elsıfokú bíróságnak az aláírás, illetve írásba foglalás 
hiányával kapcsolatos álláspontja is. A Ptk. 38. §. (2) bekezdésében felhívott külön 
törvény, a 2001. évi XXXV. számú törvény 3. §. (5) bekezdése és 4. §. (1) bekezdése 
szerint ugyanis az e-mailben eszközölt ajánlatváltás önmagában nem, csupán a 
fokozott biztonsági elektronikus aláírással aláírt elektronikus dokumentum útján tett 
nyilatkozatváltás felel meg az írásba foglalás követelményének. Ilyen aláírást azonban 
sem az alperes szerzıdéstervezete, illetıleg annak kísérılevele, sem pedig a felperes 
ezzel kapcsolatos válaszlevele nem tartalmaz. 
 
A fentiekre figyelemmel az ítélıtábla az elsıfokú bíróság ítéletét a Pp. 253. §. (2) 
bekezdés elsı fordulata alapján helybenhagyta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


