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Dr. Katona Béla úrnak
az Országgyű lés elnökének
Helyben

2009. évi . . . törvény

az elektronikus szerződéstárról

A törvény hatálya

1 . §

(1) A törvény hatálya a Magyar Köztársaság területén megkötött magánjogi szerz ődésekre
terjed ki .

Az elektronikus szerződéstár célja, működésének alapelve i

2. §

(1) Az elektronikus szerződéstár a magánjogi szerződések nyilvánosságának, és teljesítésük
kikényszeríthetőségének elősegítése céljából létrehozott közhiteles elektronikus adatbázis .

(2) Az elektronikus szerződéstár a szerződéseket elektronikus okirat formájában tartj a
nyilván és őrzi .

(3) Az elektronikus szerződéstárat működtető szolgálat az e törvényben elő írt őrzési
kötelezettségét maga látja el, vagy annak ellátásával - külön törvény szerinti - archiválás i

szolgáltatót bíz meg .

(4) Az elektronikus szerződéstár tartalmát képező elektronikus okiratokat úgy kell

megőrizni, hogy az kizárja az utólagos módosítás lehet őségét, folyamatosan biztosítsa a
jogosultaknak az iratokhoz való hozzáférését, valamint az elektronikus okirat

értelmezhetőségét (olvashatóságát) . Az elektronikus okiratot védeni kell a jogosulatlan
hozzáférés, módosítás, törlés vagy megsemmisítés ellen is .

Az elektronikus szerződéstárban elhelyezhető okiratok, az elhelyezés iránti eljárá s

3.§

Az elektronikus szerződéstárban ügyvéd vagy közjegyz ő jogosult a legalább fokozott
biztonságú elektronikus aláírással ellátott olyan magánjogi szerz ődésnek az elhelyezésé t

kérelmezni, amely szerződés tartalmazza legalább a
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a) jogosult és a kötelezett nevét ,
b) teljesítés módját és határidejét ,
c) pénz fizetésére irányuló kötelezettség esetén annak összegét és jogcímét .

4 .§

(1) Az elektronikus szerződéstárban történ ő elhelyezés iránti kérelmet elektronikus úto n
kell az elektronikus szerződéstárat működtető szolgálatnak benyújtani, és a kérelmet legalább
fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell ellátni . A kérelemhez csatolni kell a kérele m
útján elhelyezni kért szerződés mindegyik szerződő félnek a szerződés elektroniku s
szerződéstárban történő elhelyezésére irányuló, és a szerződésről e törvény szerint másolat
kiadásához történ ő , legalább teljes bizonyító erej ű magánokiratba foglalt hozzájárulását . Ez a
hozzájárulás az elhelyezni kért szerz ődésbe is foglalható .

(2) Az elektronikus szerződéstárat működtető szolgálat a kérelem érkezéséről a kérelmet
benyújtó ügyvédnek vagy közjegyz őnek legkésőbb a kérelem beérkezését követő
munkanapon elektronikus igazolást küld, amelyet fokozott biztonságú elektronikus aláírássa l
és időbélyegzővel kell ellátni .

(3) Az elektronikus szerződéstárat működtető szolgálat az elhelyezés iránti kérele m
elbírálása során megvizsgálja, hogy az elhelyezést kérő ügyvéd vagy közjegyző a kérelem
benyújtása időpontjában rendelkezik-e legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással, é s
hogy a kérelem és mellékletei megfelelnek-e e törvény rendelkezéseinek . Amennyiben a
kérelem és mellékletei megfelelnek e törvény rendelkezéseinek, a szolgálat a szerz ődést
elhelyezi az elektronikus szerződéstárban. Amennyiben a kérelem és mellékletei nem felelne k
meg e törvény rendelkezéseinek, a szolgálat a kérelmet elutasítja. A szolgálat a kérelem
tárgyában hozott döntéséről legkésőbb a kérelem benyújtását követő három munkanapon
belül az elhelyezni kért szerződés címét, a szerződő felek nevét, a szerződő felek
szerződésben megjelölt egyéb azonosító adatait, valamint a szerz ődés keltének helyét és idejét
tartalmazó elektronikus értesítést küld a kérelem benyújtójának .

(4) Az elektronikus szerződéstárban történő elhelyezés iránti kérelem alapján indult eljárá s
során hiánypótlásra történő felhívásra nem kerül sor . Az elektronikus szerződéstárat
működtető szolgálat által hozott döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye .

Őrzési idő az elektronikus szerződéstárban

5.§

(1) Az elektronikus szerződéstárban az elektronikus okiratot – az elhelyez ő kérelmétő l
függően – legalább három évig kell, két évet meghaladó teljesítési idej ű szerződés esetén
legfeljebb a szerződésben foglalt teljesítési idő lejártát követő egy évig lehet őrizni . Az őrzési
idő annak lej ártát megelőzően az elektronikus szerződéstárban elhelyezett szerződésben
megjelölt szerződő fél, vagy jogutódja külön kérelemére - legfeljebb hároméves id ő tartammal
- többször meghosszabbítható .

(2) A hosszabbításra irányuló kérelem hiányában az elhelyezett szerz ődést törölni kell az
elektronikus szerződéstárból .
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Másolat kiadás a

6.§

Az elektronikus szerződéstárban elhelyezett szerződésről papír alapú vagy elektroniku s
másolat adható ki a szerz ődés bármelyik szerződő felének vagy jogutódjának, továbbá annak ,
aki a szerz ődés megismeréséhez fűződő jogos érdekét valószínűsíti .

Az elektronikus szerz ődéstárat működtető szolgálat feladata i

7. §

Az elektronikus szerz ődéstárat működtető szolgálat feladatai a következ ők:

a) az e törvényben szabályozott módon hozzájárul a nyilvánosság követelményéne k
megvalósításához, az elektronikus szerződéstárban szereplő adatok és okirato k

megismeréséhez ;
b) biztosítja az e törvényben és más, külön törvényben szabályozott eljárások során a z

elektronikus ügyintézést támogató rendszer üzemeltetését .

Záró rendelkezése k

8.§

(1) E törvény a kihirdetését követ ő harmincadik napon lép hatályba .

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejű leg a bírósági végrehajtásról szóló 1994 . évi LIII .

törvény 10 .§-a a következő h) ponttal egészül ki :

„/A bírósági végrehajtást (a továbbiakban : végrehajtás) végrehajtható okirat kiállításáva l

kell elrendelni . A végrehajtható okiratok a következők: /
h) az elektronikus szerződéstárban elhelyezett, feltételhez nem kötött, pénz megfizetésér e

irányuló követelést tartalmazó szerz ődés, amelynek a szerződésben rögzített teljesítés i

határideje eltelt .”

9. §

Felhatalmazást kap az igazságügyért felel ős miniszter arra, hogy rendeletben állapítsa me g

a) az elektronikus szerz ődéstárat működtető szolgálat szervezetének és működésének

részletes szabályait ; valamint
b) az elektronikus szerződéstárat működtető szolgálat eljárásainak igazgatási szolgáltatás i

díj ait .
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Magánjogi szerződések esetén a jogbiztonság szempontjából fontos a szerződés létére ,
megkötésének időpontjára és annak tartalmára vonatkozó bizonyítás megkönnyítése, a
pénzfizetési kötelezettséggel járó szerz ődések esetén a közvetlen végrehajthatóság biztosítása
is. A szerződő felek számára fontos, különösen a kis értékű ügyekben, hogy a lehető
legegyszerűbb módon igazolhatóvá váljon a szerződés léte, és végrehajthatóvá váljon a
határidőre nem teljesített pénzkövetelés .

A bankok hitelnyújtási készségét is csökkenti a végrehajthatóság nehézkessége, és a
közvetlen végrehajthatóság megteremtése jelent ősen csökkenthetné az ügyfeleket terhel ő
THM összegét is . Az ilyen jellegű szerződések teljesítéséb ő l származó jogvita költséges, é s
időben hosszan elhúzódó perek forrása lehet . A bíróságok leterheltségének csökkentése
érdekében is indokolt a kis értékű ügyekben a peres eljárásokat elkerülő megoldások lehetővé
tétele .

A törvényjavaslat az elektronikus szerz ődéstárban elektronikus okirat formájába n
elhelyezett, pénz megfizetésére irányuló követelést tartalmazó szerz ődések közvetlen
végrehajthatóságának bevezetésével kívánja elősegíteni az eljárások egyszer űsödését .

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1 .§-hoz

A törvény hatálya kizárólag a Magyar Köztársaság területén megkötött magánjog i
szerződésekre terjed ki .

A 2.§-hoz

Az elektronikus szerződéstár célját és működésének alapelveit rögzíti . A cél a szerződések
nyilvánosságának, és teljesítésük kikényszeríthet őségének elősegítése. Ezen cél elérése
érdekében a törvényjavaslat kimondja, hogy az elektronikus szerződéstárat működtető
szolgáltató milyen módon köteles az elektronikus okiratokat tárolni és őrizni .

A 3 .§-hoz

Az elektronikus szerződéstárba csak a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírássa l
ellátott, feltételhez nem kötött szerződést lehet elhelyezni . E tartalmazza azokat a minimáli s
tartalmi kellékeket, amelyeknek az elhelyezhet ő szerződésnek meg kell felelnie, valamint azt ,
hogy ügyvéd vagy közjegyző helyezheti el az okiratot a szerz ődéstárban.

A 4.§-hoz

Ez a § az elektronikus szerz ődéstárban történő elhelyezés iránti eljárás részletes szabályai t
tartalmazza . Az elektronikus szerz ődéstárat működtető szolgálat nem hatóság, ezért azo n
döntése ellen, amely megtagadja az elhelyezésre irányuló kérelmet, nincs hely e
jogorvoslatnak .
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Az 5 .§-hoz

Az 5.§ az őrzési időt és a meghosszabbítási lehet őséget tartalmazza. Legalább három évig
kell őrizni az elektronikus okiratot, mely határidő többször is meghosszabbítható . A hosszabb
lejáratú szerződések esetén lehetőség van arra is, hogy már eleve három évnél hosszabb őrzési
időt igényeljenek a felek annak érdekében, hogy ne kelljen azt háromévent e
meghosszabbítani .

A 6.§-hoz

Az elektronikus szerződéstárban elhelyezett szerződésről papír alapú vagy elektronikus
másolat adható ki az érintetteknek és az érdekelteknek .

A 7.§-hoz

Ez a § az elektronikus szerződéstárat működtető szolgálat feladatait határozza meg .

A 8.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezés . E módosítja a végrehajtási törvényt is annak érdekében,
hogy az elektronikus szerződéstárban elhelyezett szerződések – hasonlóan a közjegyzői
okiratba foglalt szerződésekhez – a teljesítési határidő lejártát követően közvetlenül
végrehajtható okiratnak minősüljenek .

A 9 . §-hoz

Felhatalmazó rendelkezések. Az elektronikus szerződéstárat működtető szolgálat
szervezetének és működésének részletes szabályait és az elektronikus szerződéstárat
működtető szolgálat eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjait az igazságügyért felel ős
miniszter rendeletben határozza meg .

Budapest, 2009 . december 1 .

Dr. Hankó Ira~gó Miklós
SZDS
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Törvényiavaslat kezdeményezés e

Dr. Katona Béla úrnak
az Országgyűlés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Mellékelten - a Házszabály 85 . § (2) bekezdése alapján - benyújtom az
elektronikus szerződéstárról szóló törvényjavaslatot .

A törvényjavaslat általános és részletes indokolását mellékelten csatolom .

Budapest, 2009 . december 1 .

Dr. Hankó Ira~gó Mikló s
SZDS


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6

