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megkötésénél vagy teljesítésénél könnyed és
természetes volt, a mai krízishelyzetben nem kis

leküzdésére új jogi és technikai megoldások
születtek, amelyek várhatóan velünk maradnak a

A „social distancing” és hatásai a

tranzakciókra

személyes aláírása vagy az ügyletek zárása nem
lehetséges a megszokott módon. Nem is beszélve

hisz az országok közötti mozgás jogi és fizikai
akadályokba ütközik. Hogy mehetnek így végbe a
tranzakciók?

Jogilag semmi akadálya nincs annak, hogy a felek a

egymáshoz. Megoldható a dokumentumok aláírása

ugyanaz a személy is aláírhat valamennyi fél nevében.

eszközök: hitelesített elektronikus aláírással a felek

a dokumentumot.

korlátozottsága mint kockázati
faktor

bank vagy egy hatóság jóváhagyásához vagy
eljárásához kötött. Márpedig mind a banki, mind pedig

ügyintézés hiányában nem mindenütt megoldott az

az adott pénzintézetben nem állt rendelkezésre a

egy átutalás teljesítéséhez.

Egy ügylet tervezésénél jelenleg elengedhetetlen

hatósági dokumentumokat és engedélyeket milyen

általánosságban érdemes megnövekedett átfutási

megszerzése tekintetében.

Hogyan hozzunk így társasági
határozatokat?
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ez, ha a társaság tagjai a korlátozások miatt nem
tudnak fizikailag összeülni?

– az alapdokumentum ilyen tartalmú rendelkezése

videókonferencia útján tartsák meg. Ennek a

Bizonyos feltételekkel a tagok így most már akkor is
tudnak távközlési eszközök útján ülésezni, ha erre
egyébként az alapító dokumentum nem biztosít

jogosult olyan döntéseket meghozni, amelyek

Járványügyi vis maior

A jelenlegi, bizonytalan üzleti helyzetben kevesen

kötelezettséget vállaljanak egy adásvételi vagy

vállaljanak olyan kötelezettséget, amelyet a

nem tudnak vagy nem akarnak majd teljesíteni.

„vis

megfogalmazni azokat az esetköröket, amelyek miatt

Annak a precíz kimunkálása, hogy hol húzzuk meg az
elállásra jogosító körülmények határát, komoly üzleti
alkut és alapos jogászi munkát igényel.

Meddig maradnak velünk?

kreatív megoldások keresésére ösztönzik a feleket, a
most kialakított tranzakciós szokások közül több
várhatóan meg fog maradni a válság utáni tranzakciós

már régóta adott, de eddig nem igazán tudott
meghonosodni. A krízishelyzet a gyakorlat

fogunk több ezer oldalas, fizikailag aláírandó

velünk maradnak az elektronikusan megtartott tag- és

problémát fog megoldani, ha mindenki a saját

társaság irányításában.


