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PREMIER PARTIE 
 

ELSŐ RÉSZ 
 

Titre I - Dispositions préliminaires 
 

I. Cím - Bevezető rendelkezések 
 
Art.1. Définition 
 

1. Le contrat est l'accord de deux ou plusieurs parties destiné à créer, régler, 
modifier ou éteindre un rapport juridique qui peut comporter des obligations et d'autres 
effets même à la charge d'une seule partie. 

2. Sauf ce qui est prévu dans les dispositions qui suivent, l'accord se forme aussi 
travers des actes concluants actifs ou omissifs pourvu qu'il soit conforme à une volonté 
précédemment exprimée, ou aux usages ou à la bonne foi. 
 
1. Cikk - Fogalom meghatározások 
 

(1) A szerződés megállapodás két, vagy több fél között, mely arra irányul, hogy - akár 
csak az egyik fél vonatkozásában is - kötelezettségeket és más jogkövetkezményeket magában 
foglaló jogviszonyt alapítson, szabályozzon, megváltoztasson vagy megszüntessen. 

(2)  A következők szerinti rendelkezések fenntartásával a megállapodás ráutaló maga-
tartás, vagy a tevés elmulasztása útján is létre jön, amennyiben ez a korábban kinyilvánított 
szándéknak, a forgalmi szokásoknak, vagy a jóhiszeműség és tisztesség alapelvének megfelel. 
 
Art.2. Autonomie contractuelle 
 

1. Les parties peuvent librement déterminer le contenu du contrat, dans les limites 
imposées par les règles impératives, les bonnes mœurs et l'ordre public, comme elles 
sont fixées dans le présent Code, dans le droit communautaire ou dans les lois nationales 
des Etats membres de l'Union européenne, pourvu que par là même les parties ne 
poursuivent pas uniquement le but de nuire à autrui. 

2. Dans les limites de l'alinéa précédent, les parties peuvent conclure des contrats 
qui ne sont pas soumis à la réglementation du présent Code, en particulier à travers la 
combinaison de types légaux différents et la liaison entre plusieurs actes. 
 
2. Cikk - Szerződési autonómia 
 

(1) A felek a szerződés tartalmát - amennyiben azzal nem kizárólagosan azt a célt kíván-
ják követni, hogy valaki másnak kárt okozzanak - a kötelező jog, a jó erkölcs és a közrend 
keretei között, a jelen Törvénykönyvben, a közösségi jogban, és az Európai Unió tagállamai-
nak törvényeiben lefektetettek szerint szabadon határozhatják meg. 

(2) Az (1) bekezdésben nevesített keretek között a felek - különösen a különböző törvé-
nyi szerződéstípusok, valamint több jogügylet összekapcsolása révén - olyan szerződéseket is 
köthetnek, melyek jelen Törvénykönyvben nem kerülnek szabályozásra. 
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Art.3. Règles générales et particulières applicables aux contrats 
 

1. Les contrats, soient qu'ils aient une dénomination propre dans le présent code, 
soient qu'ils n'en aient pas, sont soumis aux règles générales qui sont l'objet du présent 
livre. 

2. Les règles relatives aux contrats qui ont une dénomination propre dans le 
présent code s'appliquent par analogie aux contrats qui n'en ont pas. 
 
3. Cikk - A szerződésekre alkalmazandó általános és különös rendelkezések 
 

(1) Mind a jelen Törvénykönyvben nevesítve szabályozott, mind a törvényileg meg nem 
nevezett szerződések e könyv általános rendelkezéseinek hatálya alatt állnak. 

(2) Azokat a rendelkezéseket, melyek a jelen Törvénykönyvben szabályozott szerződé-
sekre vonatkoznak, analógia útján a Törvénykönyvben nem nevesített szerződésekre is alkal-
mazni kell. 
 
Art.4. Règles applicables aux actes unilatéraux 
 
Sauf disposition contraire du présent code ou communautaire ou en vigueur en qualité 
de règle impérative dans les Etats membres de l'Union européenne, les règles suivantes 
en matière de contrats doivent être observées, en tant qu'elles sont compatibles, pour les 
actes unilatéraux qui sont accomplis en vue de la stipulation du contrat ou au cours du 
rapport qui en dérive, même s'ils ont pour but d'en provoquer l'extinction ou 
l'invalidation. 
 
4. Cikk - Az egyoldalú jogügyletekre alkalmazandó rendelkezések 
 
Jelen Törvénykönyv előírásait a közösségi jog, az Európai Unió tagállamainak kötelező jogi 
normái ezzel ellentétes rendelkezéseinek fenntartása mellett a szerződésekre vonatkozó ren-
delkezéseket az olyan egyoldalú jogügyletekre is megfelelően alkalmazni kell, melyek a szer-
ződés megkötésére irányulnak, vagy amelyek valamely szerződéses jogviszony keretei között 
perfektuálódnak, abban az esetben is, ha céljuk a jogviszony megszüntetése vagy megtámadá-
sa. 
 
Art.5. Capacité de contracter et éléments essentiels du contrat 
 

1. Sauf disposition contraire qui fixe une Limite d'âge inférieure, le contrat peut 
être conclu par une personne physique qui ait dix-huit ans révolus, ou bien qui ait été 
émancipée et ait obtenu les autorisations requises par sa loi nationale. 

2. Le contrat conclu par un mineur non émancipé, par une personne déclarée 
légalement incapable ou qui, même à titre transitoire, n'est pas en condition de 
comprendre ou de vouloir, est susceptible d'être annulé comme le dispose l'art.150. 

3. Les éléments essentiels du contrat sont: 
a) l'accord des parties; 
b) le contenu. 
4. Une forme particulière n'est nécessaire que dans les cas et aux fins indiques dans 

les règles du présent code. 
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5. Cikk - Cselekvőképesség és a szerződés lényegi részei 
 

(1) Azon ellentétes rendelkezések fenntartásával, melyek ennél alacsonyabb életkori ha-
tárt vesznek figyelembe, a szerződést bármely, a 18. életévét betöltött, vagy a vonatkozó nem-
zeti előírások szerint nagykorúnak nyilvánított személy megkötheti. 

(2) Az a szerződés, amelyet nagykorúnak nem nyilvánított kiskorú, vagy olyan személy 
kötött, akit cselekvőképtelennek nyilvánítottak, vagy akinek (akár időlegesen is) ítélőképes-
sége vagy akarati képessége hiányzik, a 150. Cikkben foglaltak szerint megtámadható. 

(3) A szerződés lényegi részei: 
a.) a felek megegyezése 
b.) a tartalom. 
(4) Meghatározott alakiság csak a jelen Törvénykönyvben megállapított esetekben kö-

vetelhető meg. 

 
 

Titre II - Formation du contrat 
 

II. Cím - A szerződés létrejötte 
 

Section 1 - Tractations pré contractuelles 
 

Első fejezet - A szerződési tárgyalások  
 
Art.6. Devoir de correction 
 

1. Chacune des parties est libre d'entreprendre des tractations en vue de conclure 
un contrat sans qu'on puisse lui imputer la moindre responsabilité au cas où le contrat 
n'est pas stipulé, sauf si son comportement est contraire à la bonne foi. 

2. Agit à l'encontre de la bonne foi la Partie qui entreprend ou poursuit les 
tractations sans l'intention de parvenir à la conclusion du contrat. 

3. Si au cours des tractations les Parties ont déjà examine les éléments essentiels du 
contrat, dont an prévoit l'éventuelle conclusion, celle des parties qui a suscité auprès de 
l'autre une confiance raisonnable quant à la stipulation du contrat, agit à l'encontre de 
la bonne foi dès lors qu' elle interrompt les tractations sans motif justifié. 

4. Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la partie qui a agi à l'encontre de la 
bonne foi est tenue de réparer le dommage subi par I'autre partie au maximum dans la 
mesure des frais engagés par cette dernière au cours des tractations en vue de la 
stipulation du contrat, ainsi que de la perte d'occasions similaires causée par les 
tractations pendantes. 
 
6. Cikk - A jóhiszemű eljárás követelménye 
 

(1) Minden fél szabadon folytathat szerződéses tárgyalásokat, a nélkül, hogy a szerző-
déskötés elmaradásáért - feltéve, hogy magatartása nem mond ellent a jóhiszeműség és tisz-
tesség követelményének - felelősséggel tartozna. 

(2) A jóhiszeműség és a tisztesség követelménye ellen cselekszik, aki úgy kezd, vagy 
folytat tárgyalásokat, hogy nincs szándékában a szerződést megkötni. 

(3) Ha a felek egy olyan szerződésre vonatkozó tárgyalásaik során, melynek megkötését 
lehetségesnek tartják, a szerződés lényeges részeit már megtárgyalták, az a fél, akinek eljárása 
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nyomán a másik fél okkal bizakodhat a szerződés megkötésében, tisztességtelenül cselekszik, 
ha a tárgyalásokat igazolható ok nélkül megszakítja. 

(4) Az előbbi bekezdések szerinti esetekben a tisztességtelenül eljárt félnek a másik fél 
kárait meg kell térítenie, nem kell azonban fedeznie a szerződés megkötésével kapcsolatosan 
felmerült kiadások összegét, valamint a folyamatban levő tárgyalásokra hivatkozó, más üzleti 
lehetőségekből adódó veszteségeket. 
 
Art.7. Devoir d'information 
 

1. Au cours des tractations, chacune des parties a le devoir d'informer l'autre sur 
chaque circonstance de fait et de droit dont elle a connaissance ou dont elle doit avoir 
connaissance et qui permet à l'autre de se rendre compte de la validité du contrat et de 
l'intérêt à le conclure. 

2. En cas d'omission d'information ou de déclaration fausse ou réticente, si le 
contrat n'a pas été conclu ou s'il est frappé de nullité, celle des parties qui a agi à 
l'encontre de la bonne foi est tenue pour responsable devant l'autre dans la mesure 
prévue à l'alinéa 4 de l'art.6. Si le contrat a été conclu, elle est tenue à restituer la somme 
ou à verser l'indemnité que le juge estime conformes à l'équité, sauf le droit de l'autre 
partie d' attaquer le contrat pour erreur.  
 
7. Cikk - Tájékoztatási kötelezettség 
 

(1) A tárgyalások során valamennyi fél - amennyiben e körülmények a másik fél számá-
ra lehetővé tennék, hogy a szerződés joghatályával, valamint a szerződésre vonatkozó érdeke-
ivel tisztában legyen - köteles a többi felet minden olyan ténybeli és jogi körülményről tájé-
koztatni, melyről tudomása van, vagy tudomással kell bírnia. 

(2) Amennyiben a szerződés nem jött létre, vagy semmis, a rosszhiszeműen eljáró fél a 
6. Cikk (4) bekezdésében foglaltak szerint felel az elmulasztott, a hamis, vagy elégtelen felvi-
lágosításért. Ha a szerződés létre jön, a rosszhiszeműen eljáró fél - a másik fél a szerződés 
tévedés címén való megtámadási jogának fenntartása mellett - az irányában teljesített összeg 
visszafizetésére, vagy a bíróság méltányos mérlegelésével megállapított kártérítés nyújtására 
köteles. 
 
Art.8. Devoir de réserve 
 

1. Les parties ont le devoir de faire un usage réservé des informations qu'elles 
obtiennent de manière confidentielle lors du déroulement des tractations. 

2. Celle des parties qui ne respecte pas ce devoir est tenue de réparer le dommage 
subi par l'autre et, si en outre elle a tiré un avantage indu de l'information 
confidentielle, elle est tenue à indemniser l'autre partie dans la mesure de son propre 
enrichissement. 
 
8. Cikk - Titoktartási kötelezettség 
 

(1) A felek kötelesek a tárgyalások során tudomásukra jutott bizalmas információ titok-
ban tartására. 

(2) Az a fél, aki e kötelezettségét megszegi, köteles a másik fél felmerült kárát megtérí-
teni, és - amennyiben a bizalmas információ révén jogosulatlan előnyt húzott -, a másik felet 
gazdagodása mértékében kárpótolni. 
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Art.9. Tractations avec des consommateurs en dehors des établissements commerciaux 
 

1. Le commerçant qui propose la conclusion d'un contrat à un consommateur en 
dehors des établissements commerciaux est tenu d'informer par écrit ce dernier de son 
droit de résilier le contrat de la manière et au cours des délais définis à l'art. 159. 

2. Dans le présent code, on entend par consommateur la personne physique qui 
agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de ses activité professionnelles. 

3. L'absence de la communication prévue à l'alinéa 1 du présent article entraîne à 
la charge du commerçant et en faveur du consommateur les conséquences prévues a 
l'art. 159. 
 
9. Cikk - Üzlethelységen kívüli fogyasztói ügyletek 
 

(1) Annak a kereskedőnek, aki a fogyasztónak üzlethelységen kívül tesz szerződési 
ajánlatot, a fogyasztót írásban kell tájékoztatnia a szerződés felbontására vonatkozó, a 159. 
Cikkben foglalt mód és határidő szerinti jogáról. 

(2) Fogyasztónak jelen Törvénykönyv vonatkozásában az a természetes személy minő-
sül, aki olyan célok elérése végett jár el, melyek szakmai tevékenysége körébe nem sorolha-
tók. 

(3) Amennyiben nem kerül sor az (1) bekezdésben meghatározott kioktatásra, úgy a 
159. Cikkben meghatározott követelmények a kereskedő terhére, és a fogyasztó javára beáll-
nak. 
 
Art. 10. Tractations dans le commerce international- intercontinental 
 

1. Sauf convention contraire, au cours des tractations en vue de la stipulation de 
contrats internationaux-intercontinentaux, les parties sont tenues de se conformer aussi 
aux usages généralement en vigueur pour les contrats du même type dans le même 
secteur commercial et dont ils ont ou doivent avoir connaissance. 

2. Celle des parties qui ne remplit pas les devoirs mentionnés à l'alinéa 1 du 
présent article est responsable envers l'autre comme il est prévu aux articles précédents, 
dans la mesure où ils sont applicables. 
 
10. Cikk - Tárgyalások a nemzetközi és interkontinentális jogi forgalomban 
 

(1) Amennyiben a felek másként nem állapodnak meg, nemzetközi vonatkozású szerző-
dések megkötésére irányuló tárgyalásaik során is az ilyen jellegű szerződésekre, és az adott 
üzletágra általánosan érvényes azon kereskedelmi szokásokhoz kell magukat tartaniuk, ame-
lyekről tudomással bírnak, vagy tudomással kellene bírniuk. 

(2) Aki e kötelezettségét nem teljesíti, a másik irányában – amennyiben rendelkezései 
alkalmazhatók – az előző cikkekben foglaltak szerint felel. 
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Section 2 - Conclusion du contrat 
 

Második fejezet - A szerződés megkötése 
 
Art. 11. Offre orale et son acceptation 
 

1. L'offre orale de conclure un contrat, même si elle est accompagnée d'un 
document fourni à l'autre partie en sa présence, doit être acceptée immédiatement, sauf 
lorsque le contraire résulte des pourparlers ou des circonstances. 

2. Si l'offre peut être acceptée par la suite ou si elle est faite par téléphone, le 
contrat est réputé conclu au moment et dans 1e lieu où l'auteur de l'offre a pris ou est 
censé avoir pris connaissance de l'acceptation. 
 
11. Cikk - A szóbeli ajánlattétel és elfogadása 
 

(1) Ha a szerződéses tárgyalásokból, vagy a körülményekből más nem következik, a 
szóbeli szerződési ajánlatról nyomban nyilatkozni kell, csakúgy, mint abban az esetben, ami-
kor a jelenlévő fél számára az ajánlat írásos formában kerül átadásra. 

(2) Amennyiben az ajánlat elfogadásáról azonnal nyilatkozni lehet, vagy azt telefonon 
tették meg, a szerződés abban az időpontban, és azon a helyen számít megkötöttnek, amikor 
és ahol az ajánlattevő ajánlat elfogadásáról tudomást szerzett, vagy tudomást kellett, hogy 
szerezzen. 
 
Art.12. Offre écrite et son acceptation 
 

1. Quand l'une des parties envoie à l'autre par quelque moyen que ce soit l'offre 
écrite de conclure un contrat, ce dernier est réputé conclu au moment et dans le lieu où l' 
auteur de l'offre a pris ou est censé avoir pris connaissance de l' acceptation. 

2. Si l'offre est adressée à plusieurs sujets déterminés,1e contrat est conclu au 
moment et dans le lieu où l'auteur de l'offre est ou doit être considéré comme ayant eu 
connaissance de l'acceptation de la part de l'un d'entre eux, sauf s'il est précisé dans 
l'offre ou si l'on peut raisonnablement déduire de celle-ci ou des circonstances que cette 
même offre est éteinte si elle n'est pas acceptée par tous les destinataires ou par un 
certain nombre d'entre eux. Dans le second cas, le contrat est conclu au moment et dans 
le lieu où l'auteur de l'offre a pris ou est censé avoir pris connaissance de la dernière 
acceptation. 
 
12. Cikk – Az írásos ajánlat és elfogadása 
 

(1) Amennyiben – bármely úton – az egyik fél a másik félnek írásos szerződési ajánlatot 
tesz, a szerződés abban az időpontban és azon a helyen számít megkötöttnek, amikor és ahol 
az ajánlattevő az ajánlat elfogadásáról tudomást szerzett, vagy tudomást kellett szereznie. 

(2) Ha az ajánlat több, meghatározott személy felé irányul, a szerződés abban az idő-
pontban, és azon helyen jön létre, amikor és ahol az ajánlattevő az ajánlat a címzettek egyike 
általi elfogadásáról tudomást szerzett, vagy tudomást kellett szerezzen. Nem e rendelkezés 
érvényesül azonban abban az esetben, mikor az ajánlatban az került meghatározásra, vagy az 
ajánlatból, illetve körülmények összességéből értelemszerűen következik, hogy az ajánlat 
hatályát veszti, ha az a címzettek mindegyike, vagy meghatározott számú címzett részéről 
nem kerül elfogadásra. E második esetben a szerződés abban az időpontban, és azon a helyen 
számít megkötöttnek, ahol az ajánlattevő az ajánlat utolsó elfogadásáról tudomást szerzett. 
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Art. 13. Notions d'offre et d'invitation à faire une offre 
 

1. Une déclaration qui vise à la conclusion d'un contrat a valeur d'offre si elle 
contient toutes les conditions du contrat à stipuler ou des indications suffisantes quant à 
la possibilité d'en déterminer le contenu, de manière à pouvoir être objet d'une 
acceptation pure et simple, et si en outre elle exprime, au moins implicitement, la volonté 
de l'auteur de l'offre de se considérer comme lié en cas d'acceptation. 

2. Une déclaration qui ne répond pas aux conditions de l'alinéa précédent ou qui, 
adressée à des personnes indéterminées, présente le caractère d'une communication 
publicitaire ne constitue pas une offre et n'est donc pas susceptible d'être acceptée. Elle 
constitue une invitation à faire une offre, sauf si elle formule une promesse en faveur de 
celui qui accomplit une action ou révèle l'existence d'une situation déterminée; dans ce 
cas elle constitue une promesse en public aux fins et pour les effets prévus par l'art. 23. 
 
13. Cikk – Ajánlat, felhívás az ajánlattételre 
 

(1) A szerződés megkötésére vonatkozó valamely nyilatkozat akkor minősül ajánlatnak, 
ha a megkötendő szerződés minden alkotórészét, vagy legalább a szerződés tartalmának meg-
állapításához elégséges adatot oly módon foglalja magában, hogy a szerződés az ajánlat azon-
nali és egyszerű elfogadásával megkötésre kerülhet, s felfedi az ajánlattevőnek azt az szándé-
kát, hogy az ajánlat elfogadása esetén magát kötelemben állónak tekinti. 

(2) Az a nyilatkozat, mely az előző bekezdésben foglalt követelményeknek nem felel 
meg, vagy meghatározatlan személyi kör felé, reklám jellegét öltve irányul, nem minősül 
ajánlatnak, s ajánlatként el nem is fogadható. Az ilyen nyilatkozat - feltéve, hogy olyan valaki 
javára tartalmaz ígéretet, akinek meghatározott cselekményt kell elvégeznie - ajánlattételre 
való felhívásnak, ha pedig egy meghatározott tényállást hoz valaki tudomására, a 23. Cikk 
szerinti célnak és következmények megfelelő díjkitűzésnek minősül. 
 
Art. 14. Efficacité de l'offre 
 

1. L'offre est dépourvue d'effets tant qu'elle ne parvient pas à son destinataire et 
peut jusqu'alors être retirée par son auteur même si celui-ci a déclaré par écrit qu'elle 
est irrévocable ou qu'elle doit être réputée telle en vertu de l'art. 17. 

2. Elle conserve son efficacité jusqu'à ce qu'elle soit révoquée, refusée ou éteinte. 
 
14. Cikk – Az ajánlat hatálya 
 

(1) Az ajánlat mindaddig hatály nélkül marad, míg a címzetthez el nem jut, s ezen idő-
pontig az ajánlattevő részéről visszavonható. Ez arra az esetre is érvényes, ha az ajánlattevő 
írásban úgy nyilatkozott, hogy az ajánlat visszavonhatatlan, vagy ha az a 17. Cikk szerint 
visszavonhatatlannak minősül. 

(2) A címzetthez eljutott ajánlat mindaddig hatályban marad, amíg visszavonásra vagy 
elutasításra nem kerül, illetőleg el nem enyészik. 
 
Art.15. Révocation, refus ou extinction de l'offre 
 

1. L'offre peut être révoquée tant que son destinataire n 'a pas expédié son 
acceptation. 
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2. L'offre, même si elle est irrévocable, cesse d'avoir des effets à partir du moment 
où parvient à l'auteur une déclaration de refus de la part du destinataire, fût-elle jointe 
à une nouvelle offre. 

3. Sauf les dispositions de l'art.11 a1.1 et de l'art.16 al.5, une offre, même si elle est 
irrévocable, perd son efficacité par extinction: 

a)  à l'expiration du délai indiqué pour l'acceptation, si cette dernière n'est pas 
intervenue selon les modalités et dans le respect des formes fixées dans l'offre ou prévues 
par la loi ou la coutume; 

b) si aucun délai n'est indiqué, après l'ecoulement d'une certaine période que l'on 
pourra considérer comme raisonnable, compte tenu de la nature de l'affaire ou de la 
coutume, ainsi que de la vitesse des moyens de communications auxquels on a recouru. 

4. Le retard avec lequel l'offre parvient au destinataire, s'il est imputable à 
l'auteur de l'offre, proroge raisonnablement le délai au terme duquel intervient 
l'extinction.  
 
15. Cikk – Visszavonás, elutasítás, az ajánlat elenyészése 
 

(1) Az ajánlat mindaddig visszavonható, ameddig a címzett nem tette meg elfogadó nyi-
latkozatát. 

(2) Az ajánlat – abban az esetben is, ha az visszavonhatatlan – hatályát veszti akkor, 
amikor az ajánlattevőhöz a címzett elutasító nyilatkozata megérkezik, vagy ha új ajánlattétel-
lel kapcsolódik össze. 

(3) A 11.Cikk (1) és 16. Cikk (5) bekezdésében foglaltak fenntartása mellett, az ajánlat 
hatálya – abban az esetben is, ha az visszavonhatatlan – elenyészik: 

a.) az elfogadásra nyitva álló idő elteltével, ha az elfogadás az ajánlatban előírtak sze-
rint, vagy a törvényes előírásoknak, illetőleg a szokásos módnak és útnak megfelelően nem 
érkezett meg. 

b.) ha az elfogadásra határidő nem került kikötésre, az ügylet természetének, a forgalmi 
szokásoknak, valamint az alkalmazott kommunikáció gyorsaságának figyelembe vételével 
megállapított méltányos határidő elteltével. 

(4) Az ajánlathoz az ajánlattevőnek felróható késedelmes címzetti hozzáférés a hatály-
vesztés határidejét arányosan meghosszabbítja. 
 
Art. 16. Acceptation 
 

1. L'acceptation est constituée par une déclaration ou par un comportement qui 
expriment clairement la volonté de conclure le contrat de manière conforme à l'offre. 

2. L'acceptation produit des effets à partir du moment où l'auteur de l'offre en 
prend connaissance. 

3. Le silence et l'inertie valent acceptation seulement si: 
a)  cela a été prévu par les parties, ou cela peut être déduit de l'existence de 

rapports intervenus entre elles, des circonstances ou de la coutume; 
b)  l'offre tend à conclure un contrat dont découleront des obligations uniquement 

pour son auteur. 
4. Dans le cas prévu à la lett.b de l'alinéa précédent, le destinataire peut refuser 

l'offre dans le délai exigé par la nature de l'affaire ou par la coutume. A défaut d'un tel 
refus, le contrat est conclu. 

5. L'auteur de l'offre, s'il donne une confirmation immédiate à l'autre partie, peut 
considérer comme conclu le contrat étant objet d'une acceptation dont il prend 
connaissance à une date ultérieure au délai prévu par l'art.15 alinéa 3 ou d'une 
acceptation non conforme à la forme ou aux modalités fixées par l'offre. 
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6. Une acceptation non conforme à l'offre équivaut à un refus et constitue une 
nouvelle offre, sauf ce qui est prévu à l'alinéa suivant. 

7. Si l'acceptation contient des clauses différentes, mais qui n'apportent pas de 
modification substantielle à l'offre dans la mesure où elles concernent des aspects 
marginaux du rapport, et si l'auteur de l'offre ne communique pas promptement son 
désaccord à propos de telles modifications, le contrat est réputé conclu dans un sens 
conforme à l' acceptation. 

8. L'acceptation peut être retirée, pourvu que la déclaration tau retrait parvienne 
à l'auteur de l'offre avant ou en même temps que l'acceptation elle-même. 
 
16. Cikk – Elfogadás 
 

(1) Az elfogadás kifejezett, vagy ráutaló magatartással akkor következik be, mikor az 
ajánlatnak megfelelő szerződés megkötésére irányuló szándék világosan kifejezésre kerül. 

(2) Az elfogadás attól az időponttól hatályos, mikor az ajánlattevő arról tudomást sze-
rez. 

(3) A hallgatás vagy a nem tevés az elfogadással akkor egyenértékű, ha: 
a.) erről a felek megállapodtak, vagy ha ez a közöttük korábbról kialakult kapcsolatok-

ból, a körülményekből, vagy forgalmi szokásokból következik; 
b.) az ajánlat olyan szerződés megkötését célozza, mely csak az ajánlattevő vonatkozá-

sában állapít meg kötelezettségeket. 
(4) A (3) bekezdés b.) pontja szerinti esetben a címzett az ajánlatot az ügylet természe-

tének, vagy a forgalmi szokásoknak megfelelő határidőn belül visszautasíthatja. Ilyen vissza-
utasítás hiányában a szerződés megkötöttnek minősül. 

(5) Az ajánlattevő a 15. Cikk (3) bekezdése alapján elkésettnek minősülő, vagy az aján-
latban előírt módnak és útnak nem megfelelő elfogadó nyilatkozat alapján a szerződést meg-
kötöttnek tekintheti, ha ezt az elfogadó fél felé haladéktalanul jelzi. 

(6) Az olyan elfogadó nyilatkozat, amely az ajánlatban foglaltaknak nem felel meg, 
visszautasításnak, s - a következő bekezdésben foglaltak fenntartásával - új ajánlatnak minő-
sül. 

(7) Ha az ajánlatra adott elfogadó nyilatkozat elutasító feltételeket tartalmaz, mely felté-
telek azonban az ajánlatot lényegesen nem módosítják, s a szerződéses kapcsolat lényegtelen 
kérdéseit érintik, a szerződés - ha az ajánlattevő nem közli haladéktalanul, hogy a módosítá-
sokkal nem ért egyet - az elfogadó nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően minősül megkö-
töttnek. 

(8) Az elfogadó nyilatkozat visszavonható, ha a visszavonás az ajánlattevőhöz az elfo-
gadó nyilatkozatot megelőzően, vagy azzal egy időben érkezik meg. 
 
Art. 17. Offre irrévocable 
 

1. Une offre est irrévocable des lors que son auteur s'est obligé expressément à la 
maintenir ferme pour un certain laps de temps, ou si, sur la base de précédents rapports 
intervenus entre les parties, des tractations, du contenu des clauses ou de la coutume, an 
peut raisonnablement la réputer telle. Sauf ce qui est prévu à l'art.14 alinéa 1, la 
déclaration de la révocation d' une offre irrévocable est sans effet. 

2. Il en va de même si l'offre est irrévocable par suite d'un accord intervenu entre 
les parties. 
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17. Cikk – Visszavonhatatlan ajánlat 
 

(1) Az ajánlat visszavonhatatlan, ha az ajánlattevő magát kifejezetten arra kötelezi, hogy 
azt meghatározott ideig fenntartja, vagy ha ez a korábbi szerződési kapcsolatok, a szerződéses 
tárgyalások, egyedi szerződési feltételek vagy forgalmi szokások szerint értelemszerűen felté-
telezhető. A 14. Cikk (1) bekezdésében foglaltak fenntartásával a visszavonhatatlan ajánlat 
visszavonása hatálytalan. 

(2) E rendelkezés abban az esetben is érvényesül, amikor az ajánlat a felek közötti meg-
állapodás alapján minősül visszavonhatatlannak. 
 
Art. 18. Décès ou incapacité 
 
En cas de décès ou d'incapacité de l'auteur de l'offre ou du destinataire, l'offre ou 
l'acceptation ne perd pas son efficacité, sauf si cela est justifié par la nature de l'affaire 
ou par les circonstances. 
 
18. Cikk – A halál és a cselekvőképtelenség 
 
Ha az ajánlattevő vagy a címzett meghal, vagy valamelyikük cselekvőképtelenné válik, az 
ajánlat vagy az elfogadás - amennyiben az ügylet természetéből vagy a körülményekből más 
nem következik - hatályos marad. 
 
Art. 19. Adhésion d'autres parties au contrat 
 
Lorsque d'autres parties peuvent adhérer à un contrat et que les modalités de l'adhésion 
ne sont pas déterminées, celle-ci doit être adressée à l'organe qui a été constitué pour 
l'exécution du contrat ou, à défaut de celui-ci, à tous les contractants originels. 
 
19. Cikk – Harmadik személyek a szerződésbe való belépése 
 
Ha a szerződésbe harmadik személyek is beléphetnek, s a belépés körülményei nem kerültek 
meghatározásra, úgy a belépés vonatkozásában azon szerv irányába kell nyilatkozni, amelyet 
a szerződés végrehajtására rendeltek, ilyen szerv hiányában pedig valamennyi eredeti szerző-
dő partner felé. 
 
Art.20. Actes unilatéraux 
 
Les déclarations et les actes unilatéraux réceptices produisent les effets qui peuvent en 
dériver en vertu de la loi, de la coutume et de la bonne foi, à partir du moment où ils 
parviennent à la connaissance de la personne à laquelle ils sont destinés et, même si leur 
émetteur les déclare irrévocables, ils peuvent être retirés jusqu'à ce moment. 
 
20. Cikk -  Egyoldalú jogügyletek  
 
A nyilatkozatok és egyoldalú elfogadáshoz kötött jogügyletek a törvény, a szokásjog és a jó-
hiszeműség és tisztesség alapelve szerint őket megillető joghatást attól az időponttól fejtenek 
ki, amikor címzettjük arról tudomást szerez. Eddig az időpontig – abban az esetben is, ha a 
nyilatkozattevő a nyilatkozatát visszavonhatatlannak nyilvánította – visszavonhatók. 
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Art.21. Présomption de connaissance 
 

1. L'offre, l'acceptation, leur retrait et leur révocation ainsi que le retrait et la 
révocation de toute autre manifestation de volonté, y compris des actes prévus à l'article 
précédent, sont réputés connus par le destinataire à l'instant où ils lui sont communiques 
oralement ou alors quand la déclaration écrite lui est livrée en main propre ou qu'elle 
parvient à l'adresse de son entreprise ou de son lieu de travail, à son adresse postale, à sa 
demeure habituelle ou au domicile qu'il a choisi d'élire. 

2. Le destinataire peut prouver qu'il a été, sans sa faute, dans l'impossibilite d'en 
prendre connaissance. 
 
21. Cikk – Tulajdonított ismeret 
 

(1) A címzett részéről az ajánlat, az elfogadás, ezek visszavonása, valamint minden, az 
előző cikk szerinti jogügyletet is magába foglaló körben tett más akaratnyilatkozat attól az 
időponttól számít ismertnek, amikor azt vele közlik, az írásos nyilatkozatot részére átadják, 
vagy az székhelyére, munkahelyére, postacímére, szokásos tartózkodási helyére, vagy válasz-
tott  lakóhelyére megérkezik. 

(2) A címzett bizonyíthatja, hogy részéről – számára fel nem róható okból – lehetetlen 
volt az említet akaratnyilatkozathoz való hozzáférés. 
 
Art.22. Offre au public 
 

1. L'offre au public, si elle remplit les conditions essentielles du contrat à la 
conclusion duquel elle est dirigée, vaut comme offre, sauf lorsque le contraire résulte des 
circonstances ou de la coutume. 

2. La révocation de l'offre au public, si elle est faite sous la même forme que l'offre 
ou sous une forme équivalente, est efficace même à l'égard de celui qui n'en a pas eu 
connaissance. 
 
22. Cikk – Nyilvános ajánlat 
 

(1) A nyilvánosan kifejezett olyan felhívás, amely a megkötendő szerződés lényeges 
elemeit tartalmazza - ha a körülményekből, vagy a forgalmi szokásokból más nem következik 
- ajánlatnak minősül. 

(2) A nyilvános ajánlat visszavonása azokkal szemben is joghatályos, akik arról nem 
szereztek tudomást, feltéve, ha  a visszavonás ugyanolyan, vagy azzal egyenértékű formában 
történik, mint az  ajánlat közzététele. 
 
Art.23. Promesse au public 
 

1. La promesse adressée au public, prévue à l'art.13 alinéa 2, lie celui qui la fait dès 
qu'elle est rendue publique et s'éteint à l'expiration du délai qui y est indiqué ou que l'on 
peut déduire de sa nature ou de son but, ou à compter d'un an après son émission si la 
situation qu'elle prévoit n'est pas survenue. 

2. La promesse au public peut être révoquée avant l'échéance des délais 
mentionnés dans l'alinéa précédent sous la même forme que la promesse, mais dans un 
tel cas celui qui la révoque doit verser une juste indemnité à ceux qui ont été induits en 
bonne foi par cette même promesse à effectuer des frais, à moins cependant qu'il ne 
prouve que le succès espéré n'aurait pas été obtenu. 
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23. Cikk – Díjkitűzés 
 

(1) A 13. Cikk (2) bekezdésének megfelelően a díjkitűzés az ígérettevőt annak közzété-
tele időpontjától köti, s annak a határidőnek elteltével veszti hatályát, amit a díjkitűzésben 
megjelölésre került, vagy amely annak természetéből és céljából adódik, ha pedig a célzott 
eredményt nem érte el, a hatályvesztés a közzétételt követő egy év elteltével következik be. 

(2) A díjkitűzést a megjelölt határidő eltelte előtt - ugyanazon formában, ahogy azt 
nyilvánosságra hozták - vissza lehet vonni. A visszavonónak annak irányába, akinek a díjkitű-
zésben bizakodva költségei merültek fel, méltányos kárpótlást kell fizetnie, kivéve, ha a visz-
szavonó bizonyítja, hogy a kívánt eredményt nem lehetett volna elérni. 
 
Art.24. Actes concluants 
 
Sauf ce qui est prévu dans les dispositions précédentes, le contrat est conclu par 
l'intermédiaire de comportements concluants quand toutes les conditions du contrat à 
stipuler résultent de ces comportements, compte tenu également d'accords et de 
rapports précédents, de l'éventuelle émission de catalogues de prix, d'offres au public, 
de règles législatives, de dispositions réglementaires et de coutumes. 
 
24. Cikk – Ráutaló magatartások 
 
A korábbi rendelkezések fenntartásával a szerződés ráutaló magatartással is megköthető, ha 
abból a szerződés minden lényeges alkotó eleme kikövetkeztethető. Ennek során figyelemmel 
kell lenni a  korábbi megállapodásokra és szerződéses kapcsolatokra, árlisták esetleges meg-
küldésére, a nyilvános ajánlatokra, a törvényekre, a rendeletekre és a forgalmi szokásokra. 
 

 
Titre III - Contenu du contrat 

 
III. Cím – A szerződés tartalma 

 
Art.25. Conditions relatives au contenu 
 
Le contenu du contrat doit être utile, possible, licite, déterminé ou déterminable. 
 
25. Cikk – A tartalommal szemben támasztott követelmények 
 
A szerződés tartalmának hasznosnak, lehetségesnek, megengedettnek, meghatározottnak vagy 
meghatározhatónak kell lennie. 
 
Art.26. Contenu utile 
 
Le contenu du contrat est utile quand il correspond à un intérêt même non patrimonial 
des deux parties ou au moins de l'une d'entre elles. 
 
26. Cikk – A tartalom hasznossága 
 
A szerződés tartalmilag akkor hasznos, ha az a felek mindegyikének, de legalább az egyik fél 
- nem szükségképpen anyagi értéket képviselő - érdekének megfelel. 
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Art.27. Contenu possible 
 
Le contenu est possible quand le contrat est susceptible d'être exécuté à défaut 
d'obstacles objectifs de caractère matériel ou juridique qui empêchent de manière 
absolue la réalisation de l'objectif qui est poursuivi. 
 
27. Cikk – A tartalom lehetségessége 
 
A szerződés tartalmilag akkor lehetséges, ha az teljesíthető. Nem ez az eset áll fenn, ha objek-
tív, ténybeli vagy jogi természetű körülmények a kívánt cél elérését teljes egészében megaka-
dályozzák. 
 
Art. 28. Survenance de la possibilité du contenu 
 
Dans le contrat soumis à une condition suspensive ou à terme est répute possible le 
contenu qui devient tel avant l'avènement de la condition ou l'echéance du délai. 
 
28. Cikk – A lehetségessé válás későbbi bekövetkezte 
 
Halasztott feltételhez, vagy határidőhöz kötött szerződés esetében a szerződés tartalma akkor 
minősül lehetségesnek, amikor a feltétel bekövetkezte, vagy a határidő eltelte előtt lehetséges-
sé válik. 
 
Art.29. Choses futures 
 
Le contrat peut avoir pour contenu une prestation relative à des choses futures, sauf les 
interdictions particulières prévues par le présent code ou par les dispositions 
communautaires ou nationales. 
 
29. Cikk – Jövendőbeli dolgok 
 
A szerződés tárgyát – a jelen Törvénykönyvben foglalt, a közösségi jog vagy nemzeti jogren-
dek szerinti különös tilalmainak fenntartásával – jövőbeli dolgok szolgáltatása is képezheti. 
 
Art.30. Contenu licite et non abusif 
 

1. Le contenu du contrat est licite quand il N'est pas contraire aux dispositions du 
présent code ou aux dispositions communautaires ou nationales, à l' ordre public ou aux 
bonnes mœurs. 

2. Le contenu du contrat qui constitue un moyen pour éluder l'application d'une 
règle impérative est illicite. 

3. Est attaquable, comme il est prévu à l'art. 156, tout contrat par lequel une des 
parties, abusant de la situation de danger, de nécessité, d'incapacité de comprendre et de 
vouloir, d'assujettissement économique et moral de l'autre partie, fait promettre ou 
fournir à elle-même ou à des tiers une prestation ou d'autres avantages patrimoniaux 
manifestement disproportionnés par rapport à la contrepartie qui lui a été fournie ou 
promise. 

4. Dans les conditions générales du contrat, prévues à l'art.33, sont sans effet, si el-
les ne sont pas expressément approuvées par écrit, les clauses qui établissent en faveur 
de celui qui les a préparées des limitations de responsabilité, la faculté de se désister du 
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contrat ou d'en suspendre l'exécution, ou qui prévoient à la charge de l'autre 
contractant des déchéances, des limitations à la faculté d'opposer des exceptions, des 
restrictions à la liberté contractuelle dans les rapports avec les tiers, la prorogation ou le 
renouvellement tacite du contrat, des clauses compromissoires ou des dérogations à la 
compétence de l'autorité judiciaire. 

5. Dans les contrats conclus entre un professionnel un consommateur, sont sans 
effet les clauses qui n'ont pas été objet d'une tractation, si elles créent au détriment du 
consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties 
découlant du contrat, même si le professionnel est de bonne foi. 
 
30. Cikk – Megengedett, és a joggal való visszaélés tilalmát nem sértő szerződéses tartalom 
 

(1) A szerződés tartalma akkor megengedett, ha nem mond ellent jelen Törvénykönyv, a 
közösségi jog vagy az Európai Unió tagállamai joga kötelező rendelkezéseinek, nem ütközik 
a közrendbe vagy a jó erkölcsbe. 

(2) Tilos az olyan szerződés, amely a kötelező jog megkerülésére irányul, nem megen-
gedett. 

(3) Az a szerződés, mely révén a fél saját maga, vagy harmadik személy javára a másik 
fél részéről fennálló veszélyhelyzet kihasználásával, vagy a másik fél rászorultsága, ítélő- 
vagy akarati képessége, gazdasági vagy erkölcsi függő helyzete kihasználásával olyan teljesí-
tést, vagy más vagyoni értékű előnyt köt ki, illetőleg enged meg, mely az ellenkező irányú 
teljesítéssel nem áll arányban, a 156. Cikkben foglaltaknak megfelelően megtámadható. 

(4) A 33. Cikk szerinti általános szerződési feltételek kikötései hatálytalanok, ha azok 
az általános szerződési feltételt alkalmazó javára a felelősség korlátozásának jogát, visszalé-
pési jogot vagy a szerződés teljesítésének megszüntetésére vonatkozó jogát alapozzák meg, 
vagy ha a másik fél terhére egyéb, jogvesztésre, jogkorlátozásra, kifogás érvényesítésére, 
harmadik személlyel való szerződés kötési jog korlátozására, a szerződés hallgatólagos meg-
hosszabbítására, vagy megújítására, a választottbíróság kikötésére, vagy a bíróság illetékessé-
gére vonatkozón állapítanak meg rendelkezéseket. A hatálytalanságra vonatkozó ezen rendel-
kezések nem érvényesülnek, ha a másik fél e kikötésekhez kifejezetten és írásban hozzájárult. 

(5) A közösségi jog eltérő rendelkezéseinek fenntartása mellett a vállalkozó és a fo-
gyasztó közötti szerződésekben az egyedileg ki nem alkudott általános szerződési feltételek 
hatálytalanok, ha azok a felek szerződéses jogai között - abban az esetben is, ha a vállalkozó 
jóhiszeműen járt el - a fogyasztó terhére egyensúlyhiányos helyzetet teremtenek. 
 
Art. 31. Contenu déterminé ou déterminable 
 

1. Le contenu du contrat est déterminé quand l'objet des prestations ainsi que les 
modalités et les délais d'exécution de celles-ci peuvent être déduits de la convention. 

2. Si la détermination du contenu du contrat est déférée à l'une des parties 
contractantes ou à un tiers, il faut considérer, dans le doute, qu'elle doit être effectuée 
sur la, base d'une appréciation équitable. 

3. Si la détermination du contenu du contrat déférée à l'une des parties 
contractantes ou à un tiers n'est pas effectuée avant l'expiration d'un délai raisonnable 
ou si elle est manifestement inique ou erronée, elle est faite par le juge. 

4. Si la détermination est déférée au seul arbitre d'un tiers, elle peut être attaquée, 
si l'on prouve la mauvaise foi de ce dernier, dans le but de remettre cette même 
détermination au juge. 
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5. Si le contrat n'indique pas la qualité de la prestation, ni ne précise de quelle 
manière elle doit être déterminée, est réputée due une prestation de qualité non 
inférieure à la moyenne, compte tenu de la coutume. 

6. Si on n' a convenu ni la contrepartie pécuniaire ni la manière de la déterminer, 
est réputé dû le montant prévu dans les catalogues de prix officiels appliqués dans le lieu 
où le contrat est exécuté ou, à défaut, ceux qui sont généralement appliqués dans le lieu 
en question. 
 
31. Cikk – Meghatározott, vagy meghatározható tartalom 
 

(1) A szerződés tartalma meghatározott, ha a teljesítés tárgya és a megállapodás teljesí-
tésének útja és módja megállapítható. 

(2) Ha a szerződés tartalma meghatározásának jogát egyik félre, vagy harmadik sze-
mélyre ruházták, kétség esetén úgy kell eljárni, hogy a tartalom meghatározása a méltányos 
mérlegelésnek megfelelően történjék. 

(3) Ha abban az esetben, amikor a szerződés tartalma meghatározásának jogát az egyik 
félre vagy harmadik személyre ruházták, s ez megfelelő határidőn belül nem, tévesen, vagy 
nyilvánvalóan méltánytalanul történik, úgy a szerződés tartalmát bírói ítélet állapítja meg. 

(4) Ha a tartalom meghatározása kizárólag valamely harmadik személy belátásától függ, 
és egyébként a harmadik személy rosszhiszeműsége bizonyítható, e rendelkezést - azon cél-
ból, hogy a tartalom meghatározására bírói ítélet útján kerüljön sor - mellőzni lehet. 

(5) Ha a szerződés sem a teljesítés minőségét, sem annak meghatározási módját nem 
szabja meg, a tartozást forgalmi szokások szerinti közepes minőséggel és értéken kell teljesí-
teni. 

(6) Ha a szerződésben sem a pénzbeli ellenszolgáltatás teljesítése, sem annak módja 
nem került szabályozásra, úgy a tartozást a teljesítés helye szerinti hivatalos árjegyzékek sze-
rint, ilyen árjegyzék hiányában a helyi gyakorlatnak megfelelő ár szerinti összegszerűségben 
kell teljesíteni. 
 
Art.32. Clauses implicites 
 

1. Outre les clauses expresses, forment le contenu du contrat les clauses qui: 
a) sont imposées par le présent code ou par des dispositions communautaires ou 

nationales, même en remplacement de clauses différentes introduites par les parties; 
b) découlent du devoir de bonne foi; 
c) doivent être réputées tacitement voulues par les parties sur la base de précédents 

rapports d'affaires, des tractations, des circonstances, des coutumes générales et locales; 
d)  doivent être, réputées nécessaires afin quo le contrat puisse produire les effets 

voulus par les parties. 
2. Réservées les dispositions qui régissent la forme, prennent effet entre les parties 

contractantes, dans la mesure ou d'une certaine façon elles correspondent au texte 
contractuel, les déclarations quo chacune des parties a faites à l'autre pendant les 
tractations ou au moment de la conclusion du contrat à propos d'une situation ou d'une 
expectative de fait ou de droit, relative aux sujets, au contenu ou aux fins du contrat, si 
ces déclarations peuvent avoir déterminé l'accord entre les parties; sauf la faculté de se 
prévaloir des remèdes contenus dans les art.151 et 157. 

3. Dans les contrats internationaux-intercontinentaux, an présume, sauf accord 
contraire, que les parties ont aussi implicitement réputé applicables dans le cadre du 
rapport qui s'est instauré la coutume généralement observée pour lés contrats du même 
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type dans le même secteur commercial et dont ils ont connaissance ou sont censés avoir 
ou devoir avoir connaissance. 
 
32. Cikk – Hallgatólagos szerződési feltételek 
 

(1) A kifejezett feltételek mellett a szerződés tartalmát képezi: 
a.)  ami a jelen Törvénykönyv, a közösségi jog rendelkezései és nemzeti jogrend kötele-

ző előírásának számít, úgy is, ha ezek a felek által megállapított rendelkezések helyébe lép-
nek; 

b.) ami a jóhiszeműség és tisztesség követelményéből adódik; 
c.) ami a korábbi üzleti kapcsolatok, a tárgyalások, a körülmények és a helyi szokások 

szerint a felek által hallgatólagosan kívántnak számít; 
d.) ami ahhoz szükséges, hogy a szerződés a felek által kívánt joghatást kifejtse. 
(2) A formai követelmények fenntartásával a felek közötti olyan nyilatkozatok, amelyek 

a szerződéses tárgyalások során, vagy szerződéskötéskor a másik fél irányába jog- vagy tény-
helyzetre, illetőleg várományra vonatkozóan, a szerződés tartalma vagy célja összefüggésé-
ben, az ellenérdekű félre tekintettel nyújtásra kerülnek, joghatást annyiban fejtenek ki, ameny-
nyiben a szerződés szövegének határozott módon megfelelnek, és a felek közötti megállapo-
dást meghatározhatták. Ez az előírás a 151. és  157. Cikkek rendelkezéseire való hivatkozás 
lehetőségének fenntartásával érvényesül. 

(3) Ha a felek másként nem állapodtak meg, a nemzetközi és interkontinentális szerző-
dések körében vélelmezni kell, hogy a felek az azonos természetű és azonos üzleti körben 
kötött szerződésekre általánosan irányadó azon kereskedelmi szokásokat, amelyekről tudo-
mással bírnak, vagy tudomással kellett bírniuk, a köztük fennálló üzleti kapcsolatokra hallga-
tólagosan alkalmazni kívánták. 
 
Art.33. Conditions générales du contrat 
 
Les conditions générales du contrat préparées par l'une des parties en vue de 
réglementer de manière uniforme une pluralité de rapports contractuels déterminés sont 
efficaces à l'egard de l'autre partie si celle-ci en a pris connaissance ou aurait dû en 
prendre connaissance si elle usé d'une diligence ordinaire, sauf si les parties elles-mêmes 
se sont mises d'accord sur le fait de ne pas appliquer ou de remplacer celles-ci ou une 
partie de celles-ci, ou si ces mêmes conditions doivent être réputées abusives en vertu des 
dispositions du présent code ou des dispositions communautaires ou nationales. 
 
33. Cikk – Általános szerződési feltételek 
 
Az általános szerződési feltételek - melyeket a felek egyike azon célból készített elő, hogy 
meghatározott szerződési kapcsolatok sokaságát azonos módon szabályozzák - a másik fél 
irányában akkor bírnak joghatással, ha e fél az általános szerződési feltételekről tudomással 
bírt, vagy kellő gondosság tanúsítása mellett tudomással bírhatott volna. E rendelkezés nem 
érvényesül, ha a felek az általános szerződési feltételek, vagy azok egyes részei vonatkozásá-
ban úgy állapodtak meg, hogy azokat nem alkalmazzák, vagy más rendelkezésekkel helyette-
sítik, illetőleg, ha az általános szerződési feltételeket jelen Törvénykönyv, a közösségi jog 
vagy a nemzeti jogrend értelmében a joggal való visszaélés tilalmába ütközőnek kell tekinte-
ni. 
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Titre IV - Forme du contrat 
 

IV. Cím – A szerződés alakja 
 
Art.34. Forme spéciale requise sous peine de nullité 
 

1. Quand, pour la conclusion d'un contrat, une forme spéciale est requise sous 
peine de nullité, cette forme doit être adoptée par les parties au moment où celles-ci 
manifestent, même si elles le font à travers des actes non simultanés là ou cela est 
admissible, leur volonté de trouver un accord sur toutes les conditions du contrat. 

2. Les contrats réels se concluent à travers la remise effective de la chose qui doit 
en faire l'objet, sauf si en vertu de la volonté des parties ou de la coutume il faut 
considérer que celles-ci ont voulu conclure un contrat consensuel atypique. 
 
34. Cikk – A szerződés semmissége különleges alaki követelmények figyelmen kívül hagyá-
sa miatt 
 

(1) Ha a szerződés megkötésére - semmisség terhe mellett - különleges alaki követel-
mények vonatkoznak, e követelményeket a feleknek akkor kell teljesíteniük, mikor kifejezik 
abbéli akaratnyilatkozatukat, hogy minden szükséges szerződési feltételben megegyezésre 
jutottak; ez abban az esetben is érvényesül, ha - amennyiben az megengedett - nyilatkozatté-
telre távollévők között kerül sor. 

(2) A reálszerződések a szerződés tárgyát képező dolog  tényleges átadásával kerülnek 
megkötésre. E rendelkezés nem érvényesül, ha a felek szándéka, vagy a forgalmi szokások 
alapján feltehető, hogy a felek atipikus konszenzuál szerződést kívántak kötni. 
 
Art.35. Contrats pour lesquels la forme écrite est requise sous peine de nullité 
 

1. Doivent, sous peine de nullité, être faits par acte public ou sous seing privé les 
contrats qui ont pour but le transfert de la propriété ou le transfert ou la conclusion de 
droits réels sur des biens immeubles. 

2. L'alinéa précédent s'applique également aux contrats préliminaires 
correspondants, sauf si les droits nationaux en vigueur dans le lieu où se trouvent les 
biens immeubles en disposent autrement. 

3. Sont réservées les règles communautaires et des Etats sur le territoire desquels 
sont situés les biens immeubles qui forment l'objet du contrat si ces règles sont relatives 
aux biens en question. 

4. Le contrat de donation doit être conclu par acte public sous peine de nullité, 
même s'il a pour objet des biens meubles, sauf si ces derniers ont une valeur modique, 
compte tenu des conditions économiques du donateur. 
 
35. Cikk – A szerződés semmissége hiányzó írásos alakra visszavezethetően 
 

(1) Az ingatlan tulajdonjogának átruházására, illetőleg ingatlanon fennálló dologi jog át-
ruházására, vagy alapítására irányuló szerződés semmis, ha nem foglalják közokiratba vagy 
magánokiratba. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak - amennyiben a dolog fekvése szerinti nemzeti jog el-
térő előírást nem tartalmaz - a megfelelő előszerződésekre is alkalmazandók. 
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(3) A közösségi jog, és azon állam jogának rendelkezései, ahol az ingatlan fekszik - 
amennyiben azok a szerződés tárgyát képező ingatlanra vonatkoztathatók - fennmaradnak. 

(4) Az ajándékozási szerződést - akkor is, ha annak tárgya ingó dolog - semmisség terhe 
mellett közokiratba kell foglalni, kivéve ha ajándékozó gazdasági viszonyaihoz mérten cse-
kélynek számító értékre kötik. 
 
Art.36. Forme spéciale requise pour la preuve du contrat 
 

1. Si une forme spéciale est requise pour la preuve du contrat, la conclusion 
effective de celui-ci doit résulter d'un acte qui a une telle forme, même si un tel acte 
n'existait pas au moment où les parties ont manifesté la volonté de conclure le contrat. 

2. Pour la preuve des contrats d'une valeur supérieure à ECU 5.000, la forme 
écrite est requise. Pour l'opposabilité aux tiers il faut que le document ou les documents 
aient date certaine, à moins que l'on prouve que le tiers en avait connaissance. 

3. Sont réservées les dispositions communautaires et les dispositions des Etats 
membres de l'Union européenne qui, la' où est exigée une forme spéciale pour la preuve 
du contrat, permettent que l'existence de celui-ci soit démontré par d'autres moyens de 
preuve. 
 
36. Cikk – A szerződés bizonyítására vonatkozó különös alaki követelmények 
 

(1) Ha a szerződés bizonyítására különös alakiságot követelnek meg, az ezen alaki kö-
vetelménynek megfelelő okirat alapján a szerződést ténylegesen megkötöttnek kell tekinteni, 
abban az esetben is, ha ez az okirat még nem létezett akkor, mikor a felek szerződéskötési 
szándékukat kinyilvánították. 

(2) Az 5000 eurot  meghaladó értékhatárra kötött szerződéseket írásban kell bizonyítani. 
Az ilyen irat harmadik személyekkel szemben csak akkor joghatályos, ha hitelesen keltezett, s 
bizonyítják, hogy a harmadik személy a keltezést ismerte. 

(3) Fenntartva maradnak a közösségi jog és az Európai Unió tagállami jogainak azon 
rendelkezési, melyek a szerződés bizonyítására különleges alakiságot megkövetelő esetekben 
a bizonyítást más bizonyítási eszköz révén is megengedik. 
 
Art.37. Formes conventionnelles 
 
Sauf si les dispositions communautaires ou les droits nationaux en vigueur dans le lieu 
où le contrat est conclu en décident autrement, si les parties ont convenu par écrit 
d'adopter une forme déterminée pour la future conclusion du contrat, il est présumé que 
cette forme a été voulue pour que celui-ci soit valable. 
 
37. Cikk – Alaki követelmények a felek megállapodása alapján 
 
Ha a felek egy szerződés későbbi megkötése vonatkozásában valamely különleges alakiságról 
írásban megállapodnak, vélelmezni kell, hogy ez az alakiság a szerződés érvényességi előfel-
tételének számít. Fenntartva maradnak a közösségi jog vagy a szerződéskötés helye szerinti 
nemzeti jog ettől eltérő rendelkezései.  
 
Art.38. Contrat conclu au moyen de formules types ou de formulaires 
 

1. Dans les contrats conclus moyennant la souscription de formules types ou de 
formulaires, préimprimés ou en tout cas préparés en vue de réglementer de manière 
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uniforme des rapports contractuels déterminés, les clauses ajoutées à la formule type ou 
au formulaire prévalent sur celles qui sont contenues dans la formule type ou le 
formulaire dès lors qu'elles sont incompatibles avec ces dernières, même si celles-ci n'ont 
pas été effacées. 

2. Les dispositions prévues à l'art.30 alinéa 4 doivent en outre être observées. 
 
38. Cikk – Blanketta szerződések 
 

(1) Az olyan szerződések esetében, melyek blanketta vagy előnyomott szöveg aláírásá-
val jönnek létre, s amelyek célja, hogy szerződési kapcsolatokat egységesen szabályozzanak, 
a blanketta szövegéhez fűzött rendelkezések a típusszöveg rendelkezéseivel szemben akkor is 
érvényesülnek, ha azok a típusszöveg kikötéseivel összeegyeztethetetlenek, s ezek törlésre 
nem kerültek. 

(2) Egyebekben a 30. Cikk (4) bekezdésben foglaltakra kell figyelemmel lenni. 
 
 

Titre V - Interprétation du contrat 
 

V. Cím – A szerződés értelmezése 
 
Art.39. Analyse du texte contractuel et évaluation des éléments extrinsèques à l'acte 
 

1. Quand les déclarations contractuelles sont de nature à révéler de manière claire 
et univoque l'intention des contractants, le contenu du contrat doit être déduit de leur 
sens littéral, eu égard au texte contractuel dans son ensemble et en coordonnant les 
différentes clauses les unes aux autres. 

2. En lieu et place du sens commun des termes utilisés, c'est le sens que les 
contractants ont expressément déclaré vouloir leur attribuer qui prévaut ou, à défaut, 
l'acception, technique ou en vigueur dans les us et coutumes commerciaux, qui est 
conforme à la nature du contrat. 

3. Dès lors que l'examen du texte contractuel suscite des doutes, qui ne sont pas 
susceptibles d'être surmontés par une évaluation globale de celui-ci, fût-ce en regard de 
déclarations ou de comportements des parties même postérieurs à la stipulation du 
contrat mais d'une certaine manière compatibles avec le texte du contrat, ce dernier doit 
être interprété conformément à l'intention commune des contractants, que l'on fera 
également ressortir en recourant à des éléments extrinsèques ayant trait aux parties. 

4. En tout état de cause, l'interprétation du contrat ne doit pas aboutir à un 
résultat qui soit contraire à la bonne foi ou au bon sens. 
 
39. Cikk – A szerződés szövegének megvizsgálása és külső elemek értékelése 
 

(1) Amennyiben a szerződéses nyilatkozatok a felek szándékát tisztán és egyértelműen 
megismerhetővé teszik, a szerződés tartalmát szó szerinti értelemben kell meghatározni: en-
nek során a szerződési szövegre, mint egészre kell tekintettel lenni, s a különböző rendelkezé-
seket egymással összhangba kell hozni. 

(2) A szó általánosan elfogadott értelmezését megelőzi az az értelmezés, melyet a felek 
a használt szónak kifejezetten tulajdonítani kívánnak, vagy - kisegítésképpen - az a technikai, 
vagy a kereskedelmi szokásnak megfelelő azon értelmezés, mely a szerződés természetének 
megfelel. 
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(3) Ha a szerződés szövegének vonatkozásában olyan kétség merül fel, mely teljes körű 
értékelésével fel nem oldható, úgyszintén, ha az ilyen kétség a felek a szerződéskötést meg-
előző nyilatkozataiból, vagy tanúsított, de a szerződés szövegével bizonyos mértékig össze 
egyeztethető magatartásából adódik, a szerződés a felek együttes, a szerződésen kívüli, kap-
csolódó körülményeit is figyelembe vevő szándékának megfelelően értelmezendő. 

(4) A  szerződés értelmezése semmi esetre sem vezethet olyan eredményhez, mely a jó-
hiszeműség és tisztesség követelményének, vagy az egészséges emberi értelemnek ellent-
mond. 
 
Art.40. Expressions ambiguës 
 

1. Quand, en dépit de l'évaluation effectuée en vertu de l'alinéa 3 de l'art.39, il n'est 
pas possible d'attribuer un sens univoque aux expressions utilisées par les contractants, 
sont observées, dans l'ordre, les dispositions suivantes. 

2. Dans le doute, le contrat ou les clauses séparées doivent être interprétés dans un 
sens qui leur confère quelque effet plutôt que dans un sens qui les empêcherait d'en 
produire. 

3. Les clauses préparées par l'un des contractants et qui n'ont pas été objet d'une 
tractation, dans le doute, s'interprètent contre l'auteur de celle-ci. 
 
40. Cikk – Többértelmű kijelentések 
 

(1) Ha a 39. Cikk (3) bekezdés szerinti értelmezés ellenére sem lehetséges a felek által 
használt kifejezések egyértelmű jelentéséhez jutni, a következő rendelkezésekre itt meghatá-
rozott sorrendiségüknek megfelelően kell tekintettel lenni. 

(2) Kétség esetén a szerződést, vagy egyes rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy 
azok inkább joghatást fejtsenek ki, mintsem hatástalanok maradjanak. 

(3) Az egyedileg ki nem alkudott, valamely fél által előkészített rendelkezések kétség 
esetén az azokat előkészítő fél ellenében értelmezhetők. 
 
Art.41. Expressions obscures 
 
Lorsque, nonobstant l'application des règles contenues dans les articles précédents, le 
contrat demeure obscur, il doit être interprété, s'il est à titre gratuit, dans le sens le 
moins sévère pour l'obligé et, s'il est à titre onéreux, dans le sens qui réalise un 
ajustement équitable des intérêts des parties. 
 
41. Cikk – Tisztázatlan kifejezések 
 
Ha a szerződés a megelőző Cikkben foglaltak alkalmazásának ellenére tisztázatlan marad, a 
visszteher nélküli szerződést úgy kell értelmezni, ahogy az a kötelezett számára legkevésbé 
szigorú. A visszterhes szerződés úgy értelmezendő, hogy a felek érdekeire méltányos tekintet-
tel legyen. 
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DEUXIEME PARTIE 
 

MÁSODIK RÉSZ 
 

Titre VI - Effets du contrat 
 

VI. Cím – A szerződés joghatásai 
 

Section 1 Dispositions preliminaires 
 

Első fejezet - Bevezető rendelkezések 
 
Art.42. Effets entre les parties et en faveur des tiers 
 
Le contrat a force de loi entre les parties et produit des effets en faveur des tiers comme 
il est prévu dans les règles du présent titre. 
 
42. Cikk – A szerződés joghatása a felek között és harmadik személyek vonatkozásában 
 
A szerződés a felek között törvényerővel bír, harmadik személyek vonatkozásában pedig a 
jelen Címben előírtak szerint fejt ki joghatást. 
 
Art.43. Modification et résiliation du contrat et droit de retrait 
 

1. Le contrat peut être modifié, renégocié ou résilié par consentement mutuel des 
parties ou dans les cas prévus par ce code, par les dispositions nationales ou 
communautaires. 

2. Le droit de se désister unilatéralement du contrat peut être accordé à l'une des 
parties contractantes ou à toutes les deux par convention entre les parties dans les limi-
tes établies par ce code, par les dispositions nationales ou communautaires. 
 
43. Cikk – A szerződés módosítása megszüntetése, elállási jog 
 

(1) A szerződés a felek együttes akaratnyilatkozatával, vagy a jelen Törvénykönyv, a 
nemzeti és közösségi jog előírásai által megszabott esetekben módosítható, újratárgyalható 
vagy megszüntethető. 

(2) Nem sértve az 57. Cikk (2) bekezdésének rendelkezéseit, egyik, vagy - megegyezés 
útján - mindkét fél a szerződéstől való visszalépése a jelen Törvénykönyv,  a közösségi jog és 
a tagállami jogok rendelkezései keretei között biztosított. 
 
Art.44. Facteurs extraconsensuels 
 
Les effets du contrat dérivent non seulement des conventions intervenues entre les 
parties mais aussi des dispositions de ce code ainsi que des dispositions nationales et 
communautaires, des usages, de la bonne foi et de l'équité. 
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44. Cikk – Szerződésen kívüli elemek 
 
Szerződési joghatások nem kizárólagosan csak a felek megállapodásából, de jelen Törvény-
könyv rendelkezéseiből, a nemzeti és közösségi jogi előírásokból, a forgalmi szokásokból, a 
jóhiszeműség és tisztesség követelményéből és a méltányosságból is adódnak.  
 
Art.45. Effets obligatoires 
 

1. Du contrat peuvent dériver des obligations de donner, faire ou ne pas faire. 
2. L'obligation de livrer une chose déterminée emporte celle de la conserver 

jusqu'à la livraison et d'adopter toutes les mesures en vue de sa manutention et de sa 
préservation en l'état en lequel elle se trouvait au moment de la conclusion du contrat, 
sauf exécution des obligations à la charge de la partie qui doit la recevoir, de même que 
la destruction ou l'endommagement de la chose par suite d'un cas fortuit ou de force 
majeure. 

3. Sauf convention contraire, l'obligation de livrer une chose comprend aussi celle 
de livrer les accessoires et tour ce qui a été destine à son usage perpétuel considérés 
comme tels au moment de la convention ainsi que les fruits indivisibles que la chose a 
produit après la convention et d'adopter les mesures en vue de pouvoir y parvenir. 

4. Si l'on a seulement déterminé le genre de la chose à livrer, sont considérées 
comme dues des choses du même genre et d'une qualité qui ne soit pas inférieure à la 
moyenne. 

5. La partie qui craint à juste titre que le comportement de l'autre partie 
contractante ne soit pas conforme aux devoirs explicitement ou implicitement prévus 
aux alinéas précédents et soit susceptible de compromettre ses droits peut obtenir de la 
part du juge, même avant l'expiration du délai prévu pour l'exécution, que soit prise 
l'une des mesures prévues à l'art. 172. 

6. Celui qui a promis le fait d'un tiers ou l'assomption d'une obligation de la part 
de celui-ci est tenu d'indemniser l'autre partie contractante si le tiers refuse de s'obliger 
ou n'accomplit pas le fait promis. 

7. Le même devoir d'indemniser l'autre partie contractante vaut pour celui qui a 
déclaré par écrit, en termes non équivoques, qu'un fait ou une situation se sont produits 
ou se seraient produits si ceux-ci ne se sont pas produits ou ne se produisent pas. 
 
45. Cikk – Kötelmi jogi joghatások 
 

(1) A szerződésből valaminek adására, tevésére, vagy nem tevésére vonatkozó köteles-
ségek fakadhatnak. 

(2) A valamely meghatározott dolog nyújtására vonatkozó kötelezettség magában fog-
lalja a dolog annak átadásáig való megőrzésének kötelezettségét, valamint – nem csorbítva a 
jogosulti oldalon fennálló együttműködési kötelezettséget – minden olyan követelménynek 
való megfelelést, mely a dolog a szerződés megkötése szerinti állapotának megtartását céloz-
za; kivételt képez az az eset, mikor a fél – bár erre kötelezett - a dolgot nem veszi át, vagy a 
dolog megsemmisülése vagy károsodása véletlenre, illetőleg elháríthatatlan külső körülmény-
re visszavezethetően következett be. 

(3) Ellenkező értelmű megállapodás hiányában a dolog átadásának kötelezettsége ma-
gában foglalja a tartozékok  és a dolog folyamatos használatát szolgáló, és a szerződéskötés 
időpontjában tartozéknak tekintettek átadásának kötelezettségét, csakúgy, mint az olyan az el 
nem választott gyümölcsök átadásának kötelezettségét, melyek a dolog a szerződéskötés utáni 
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hozadékának minősülnek; és azt a követelményt, hogy a félnek e kötelezettsége teljesítésének 
érdekében minden szükséges intézkedést meg kell tennie. 

(4) Ha az átadandó dolog csak fajta szerint került meghatározásra, a tartozást a fajta kö-
zepes minősége és értéke szerint kell teljesíteni. 

(5) Az a fél, aki alapos okkal tart attól, hogy a másik fél a megelőző bekezdésekben ki-
fejezetten vagy hallgatólagosan körülírt kötelezettségeit nem teljesíti, s ez igényeit veszélyez-
tetheti, már a teljesítésre megállapított határidő eltelte előtt kérheti a bíróságtól, hogy az a 
172. Cikk szerinti intézkedések valamelyikét elrendelje. 

(6) Az, aki harmadik személy tevőleges magatartása, vagy valamely kötelezettség a 
harmadik személy részéről való átvállalására vonatkozó ígéretet tesz, ha a harmadik személy a 
kötelezettség vállalását megtagadja, vagy ha az ígért teljesítés elmarad, a másik szerződő fél 
irányában kártérítésre köteles. 

(7) A másik szerződő fél irányában kártérítés nyújtásának kötelezettsége annak vonat-
kozásában is fenn áll, aki írásban és egyértelmű módon valamely tény vagy körülmény bekö-
vetkeztéről, vagy jövőbeni bekövetkezéséről nyilatkozott, s utóbb ez nem bizonyult igaznak. 
 
Art.46. Effets réels 
 

1. Sauf convention contraire explicite, le contrat stipulé en vue de transmettre la 
propriété d'une chose meuble ou la constitution ou encore la transmission d'un droit réel 
sur cette chose produit des effets réels aussi bien entre les parties qu'à l'égard des tiers à 
partir du moment de la livraison de la chose à l'ayant droit, à la personne chargée par 
celui-ci de la recevoir ou au transporteur qui, sur la base d'un accord, doit se charger de 
la livraison. 

2. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, si celui qui transmet par contrat une 
chose meuble ou un droit réel sur celle-ci n'en est ni le propriétaire ni le titulaire, l'autre 
partie contractante devient propriétaire de la chose ou titulaire du droit, comme il est 
prévu par le contrat, à partir du moment de la livraison, pourvu quelle soit de bonne foi. 

3. Pour les biens meubles enregistrés et pour les immeubles, les règles relatives aux 
effets réels en vigueur dans les différents États au moment de l' adoption de ce code 
continuent à s'appliquer. En tout état de cause, pour les biens réels enregistrés et pour 
les immeubles les effets réels ne se produisent partout qu'au moment où l'on a satisfait 
aux formalités de publicité prévues dans la zone où se trouve le bien immobilier ou dans 
laquelle doit être livré à l'ayant droit le bien meuble enregistré. 

4. Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la destruction ou l'endommagement 
de la chose sont au risque de l'ayant droit à partir du moment où celui-ci, la personne 
qu'il a chargée de la recevoir ou le transporteur qui, après accord, doit veiller à la 
livraison, a pris livraison de la chose. 
 
46. Cikk – Dologi hatások 
 

(1) Ellenkező értelmű kifejezett megállapodás hiányában az a szerződés, amit abból a 
célból kötöttek, hogy ingó dolog tulajdonát átruházzák, vagy e dolgon fennálló dologi jogot 
megszerezzenek vagy átruházzanak, dologi hatást úgy a felek, mint harmadik személyek irá-
nyában a dolog a jogosult, a jogosult részéről az átvételre meghatalmazott személy, vagy a 
követelést megállapodás alapján átvevő fuvarozó részére történő átadás időpontjától fejt ki. 

(2) Amennyiben az előző bekezdés szerinti esetben az, aki szerződéssel ingó dolgot 
vagy a dolgon fennálló dologi jogot ruház át, sem nem tulajdonos, sem nem jogosult, a másik 
szerződő fél – feltéve, hogy jóhiszeműen jár el – a szerződésben meghatározottak szerint a 
dolog tulajdonosának, vagy a jog jogosultjának az átruházás időpontjától tekintendő. 
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(3) Ezen túlmenően a közhitelű nyilvántartásba vett ingó és ingatlan javakra a különbö-
ző tagállamokban jelen Törvénykönyv hatályba lépésének időpontjában a dologi hatásokra 
irányuló szabályok érvényesek. A nyilvántartásba vett ingó és ingatlan javakhoz dologi jogha-
tások azonban minden esetben legkorábban attól az időponttól fűződnek, mikor minden olyan 
közzétételi követelmény teljesült, amely az ingatlan fekvése szerinti, vagy az ingóság a jogo-
sultra való átruházása helye szerinti területen előírásra került. 

(4) Az előző bekezdésekben meghatározott esetekben a dolog megszerzője a megsem-
misülés, vagy a károsodás veszélyét attól az időponttól viseli, mikor a dolog részére, az általa 
az átvételre meghatalmazott személy részére, vagy a megállapodás szerint a fuvarozással 
megbízott személy részére átadásra került. 

 
Art.47. Aliénation à plusieurs sujets de la même chose ou du même droit de jouissance 
personnel 
 

1. Si par des contrats successifs un sujet transmet en faveur d'autant de personnes 
la propriété d'une chose ou d'un droit réel sur la chose, et alors que dans les contrats 
eux-mêmes il est exclu que les effets réels dérivent de la livraison de la chose, est réputé 
propriétaire celui qui en a obtenu de bonne foi la possession matérielle. 

2. En cas de constitution d'un droit de jouissance personnel concernant la même 
chose en faveur de plusieurs personnes à travers plusieurs contrats successifs, la 
jouissance revient à la personne qui en premier l'a obtenu. Si aucun des contractants 
n'en a obtenu la jouissance, c'est celui qui a un titre à la date antérieure certainement 
établie qui aura la préférence. 
 
47. Cikk – Ugyanazon dolog többszöri elidegenítése, ugyanazon dolgon többszöri haszonél-
vezeti jog létesítése 
 

(1) Ha valamely dolog tulajdonjogát, vagy a dolgon fennálló dologi jogot egymást kö-
vető szerződések révén több személyre ruházzák át, s ahol szerződésszerűen kizárt, hogy a 
dologi jog megszerzéséhez az átadás követelhető legyen, az számít tulajdonosnak, aki a birto-
kot jóhiszeműen ténylegesen megszerezte. 

(2) Ugyanazon dolgon több személy javára egymást követő szerződések révén való ha-
szonélvezeti jog létesítésének esetében a haszonélvezeti jog annak a javára áll fenn, aki azt 
először megszerezte. Ha a haszonélvezeti jogot a szerződő partnerek egyike sem szerezte 
meg, azt kell előnyben részesíteni, akinek igénye bizonyíthatóan előbb került megszerzésre. 
 
Art.48. Engagement à ne pas aliéner et à ne pas pratiquer de prix différent 
 

1. L'engagement pris par l'une des parties de ne pas aliéner la chose reçue de 
l'autre partie n'a d'effet qu'entre les contractants, abstraction faite de la bonne ou de la 
mauvaise foi du tiers acquéreur. Un tel engagement n'a pas d'effet s'il n'est pas 
circonscrit dans des limites de temps raisonnables et s'il ne répond pas à un intérêt 
appréciable de celui qui aliène. 

2. La disposition contenue dans l'alinéa précédent s'applique également au cas où 
l'une des parties a pris l'engagement de ne pas aliéner la chose qui lui est cédée à un prix 
différent de celui qui est prévu dans la convention. 
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48. Cikk – Elidegenítési és árváltoztatási tilalom 
 

(1) Az egyik fél részéről vállalt olyan kötelezettség, mely szerint a másik fél által meg-
szerezni kívánt dolgot harmadik személyek irányába nem idegeníti el – függetlenül e harma-
dik személy jó-  vagy rosszhiszeműségétől – joghatást csak a szerződő felek vonatkozásában 
fejt ki. Az ilyen kötelezettségvállalás hatálytalan, ha időben nem ésszerű mértékre korlátozott, 
s az eladó jogos érdekeinek nem felel meg. 

(2) Az előző bekezdés szerinti rendelkezés akkor is alkalmazásra kerül, ha a felek egyi-
ke arra kötelezi magát, hogy a részére átadandó dolgot másnak csak a megállapodásban rögzí-
tett ártól el nem térő áron idegeníti el. 

 
 

Section 2 Effets dus à des éléments accidentels 
 

Második fejezet – A mellékrendelkezések joghatásai 
 
Art.49. Condition suspensive 
 

1. Les parties peuvent convenir que le contrat ou une ou plusieurs de ses clauses 
produisent leur effet si un événement futur et incertain arrive ou n'arrive pas.  

2. Dans ce cas le contrat produit ses effets à partir du moment où s'accomplit la 
condition, sauf si les parties sont expressément convenues que les effets rétroagissent au 
moment de la conclusion du contrat et se sont accordées sur la manière dont cela peut se 
réaliser conformément au droit et à leurs intérêts spécifiques. 

3. Même si les parties sont convenues de l'effet rétroactif de la condition les fruits 
perçus sont dus seulement à partir du moment où la condition s'est accomplie. 
 
49. Cikk – Halasztó feltétel 
 

(1) A felek megállapodnak abban, hogy a szerződés, vagy annak egy, vagy több rendel-
kezése egy jövőbeni és bizonytalan esemény bekövetkeztével vagy elmaradásával vált ki jog-
következményt. 

(2) Ebben az esetben a szerződés attól a pillanattól kezdve fejt ki joghatást, mikor a fel-
tétel bekövetkezik, feltéve, hogy a felek kifejezetten – abban is egyességre jutva, hogy ez jog-
szerűen és különös érdekeinek megfelelően miként történjék – nem úgy állapodtak meg, hogy 
a joghatás kiváltására már a szerződéskötés pillanatában sor kerül. 

(3) Ha a felek abban is megállapodtak, hogy a feltétel bekövetkeztének visszaható ha-
tályt tulajdonítanak, a húzott hasznok vonatkozásában tartozás csak a feltétel bekövetkeztének 
időpontjától  keletkezik. 
 
Art.50. Condition résolutoire 
 

1. Les parties peuvent convenir que le contrat ou une ou, plusieurs de ses clauses 
cessent d'avoir effet si un événement futur et incertain arrive ou n'arrive pas. 

2. Les effets de l'accomplissement de la condition ne rétroagissent au moment où le 
contrat a été conclu que si les parties en sont expressément convenues, comme il est 
prévu à l'al. 2 de l'art. 49, sous réserve de l'application de la disposition de l'a1. 3 de ce 
même article. 
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50. Cikk – Bontó feltétel  
 

(1) A felek megállapodhatnak abban, hogy egy jövőbeli és bizonytalan esemény bekö-
vetkezte vagy elmaradása esetén a szerződés, annak egy, vagy több rendelkezése elveszti jog-
hatását. 

(2) A bontó feltétel a szerződés megkötésére visszamenőleges hatállyal csak abban az 
esetben érvényesül, ha a felek erről – a 49. Cikk (2) bekezdésében megszabott módon – kife-
jezetten megállapodtak, a 49. Cikk (3) bekezdésében foglaltak azonban ebben az esetben is 
csorbítatlanok maradnak. 

 
Art.51. Condition pendante 
 
Tant que la condition ne s'est pas accomplie, la partie contractante qui a contracté une 
obligation ou constitué ou transmis un droit réel est tenue de se comporter 
conformément à la bonne foi de manière à ne pas porter atteinte aux droits de l'autre 
partie, qui peut, le cas échéant, demander au juge de prendre l'une des mesures prévues 
à l'art. 172, sous réserve de l'indemnisation des dommages. 
 
51. Cikk – Függő feltétel 
 
Ameddig a feltétel be nem következik, annak a félnek, aki kötelezettséget vállalt, illetve dolo-
gi jogot alapított, vagy ruházott át, annak érdekében, hogy a másik fél jogai ne csorbuljanak, a 
jóhiszeműség és tisztesség alapelvének megfelelő magatartást kell tanúsítania. Ellenkező 
esetben a másik fél a 172. Cikkben foglalt jogkövetkezmények valamelyikének érvényesítését 
a kérheti bíróságtól; ezen túlmenően kártérítést is követelhet. 
 
Art.52. Accomplissement de la condition  
 

1. Dès lors que n'est fixe aucun terme avant lequel la condition doit s'accomplir, 
celle-ci est réputée non accomplie au moment où i1 résulte évident qu'il sera impossible 
qu'elle s'accomplisse. 

2. La condition est réputée accomplie ou non accomplie dès lors que la partie 
contractante qui y a intérêt en a empêche ou provoque l'accomplissement. 
 
52. Cikk – A feltétel bekövetkezte  
 

(1) Ha a feltétel bekövetkezésére nem jelöltek meg határidőt, az meghiúsultnak attól a 
pillanattól kezdve tekinthető, mikor beállásának lehetetlensége megállapítható  

(2) A feltétel bekövetkezettnek tekintendő, ha az a szerződő fél, akinek ehhez érdeke 
fűződik, annak megvalósulását rosszhiszeműen gátolja vagy előidézi. 
 
Art.53. Conditions illicites et impossibles 
 

1. Est nul le contrat qui est soumis à une condition suspensive ou résolutoire 
contraire aux règles impératives, à l'ordre public et aux bonnes mœurs. 

2. La condition impossible rend nul le contrat, si elle est suspensive, et est réputée 
non écrite si elle est résolutoire. 

3. Si la condition illicite ou impossible est apposée à une clause séparée du contrat, 
on observe les dispositions des alinéas précédents en ce qui concerne la validité de la 
clause séparée, sous réserve des dispositions de l'art. 144 sur la nullité partielle. 
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53. Cikk – Tilos és lehetetlen feltétel 
 

(1) Semmis az a szerződés, mely olyan halasztó vagy bontó feltétel hatálya alatt áll, 
amely a kötelező jogba, a közrendbe vagy a jó erkölcsbe ütközik. 

(2) A lehetetlen feltétel a szerződést semmissé teszi, ha az halasztó jellegű, s az, hogy 
miként bontható fel, írásban rögzítettnek nem minősül. 

(3) Ha a tilos, vagy lehetetlen feltétel csak egyedi szerződési kikötéshez kapcsolódik, a 
megelőző bekezdések -  a részleges semmiségről rendelkező 144. Cikk szabályainak fenntar-
tásával - az érintett, egyedi szerződési feltételek vonatkozásában érvényesülnek. 
 
Art.54. Condition simplement potestative 
 

1. Est nul le contrat soumis à une condition suspensive dont l'accomplissement 
dépend exclusivement de la volonté de l'une des parties. 

2. Si une condition suspensive simplement potestative est apposée à une clause 
séparée d'un contrat, elle rend nulle l'ensemble du contrat, sous réserve de la disposition 
de l'art.144 sur la nullité partielle. 
 
54. Cikk – Tisztán akarattól függő feltétel 
 

(1) Semmis az a szerződés, ami olyan halasztó feltétel hatálya alá van rendelve, amely-
nek bekövetkezte kizárólag a felek egyikének akaratától függ. 

(2) Ha kizárólagos akarattól függő, bontó feltételt egyedi szerződési rendelkezéshez 
fűznek, a részleges semmisségre vonatkozó, 144. Cikk szerinti rendelkezések fenntartásával 
az egész szerződés semmisnek minősül. 
 
Art.55. Condition référée au passé ou au présent 
 
1. Les parties peuvent convenir que le contrat ou une ou plusieurs de ses clauses 
produisent un effet au cas où est arrive ou n'est pas arrive par le passé et au cas ou est 
arrive ou n'est pas arrive dans le présent un événement qu'elles ignorent au moment de 
la conclusion du contrat. 
 
55. Cikk – A múltra, vagy a jelenre vonatkozó feltétel 
 
A felek megállapodnak abban, hogy a szerződés, annak egy, vagy több rendelkezése akkor 
vált ki joghatást, ha a múltban vagy a jelenben valamely olyan esemény következett vagy kö-
vetkezik be, mely a felek előtt a szerződéskötés időpontjában ismeretlen volt. 
 
Art.56. Terme initial et final  
 
Les parties peuvent convenir que le contrat ou une ou plusieurs de ses clauses 
produisent un effet à partir d'une certaine date et jusqu'à une certaine date. Par là 
même, elles peuvent aussi se référer à des événements dont i1 est certain qu'ils 
arriveront dans le futur même si le moment n'est pas certain. 
 
56. Cikk – Kezdő és befejező időpont  
 
A felek megállapodhatnak abban, hogy a szerződés, annak egy, vagy több rendelkezése jogha-
tást csak egy meghatározott időponttól, vagy időpontig vált ki. Hivatkozhatnak olyan esemé-
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nyekre is, melyek jövőbeni bekövetkeztében biztosak, akkor is, ha bekövetkezés időpontja 
még bizonytalan. 
 
Art.57. Début et cessation des effets en l'absence de termes conventionnels  
 

1. Si les parties ne sont pas convenues d'un terme initial, le contrat prend effet au 
moment de sa conclusion, sauf s'il y a lieu d'inférer des circonstances ou des us et 
coutumes l'existence d'un terme initial différent. 

2. Si dans les contrats à exécution continue ou périodique les parties n'ont pas fixé 
de terme final, chacune d'entre elles peut mettre terme au contrat a' travers une 
communication adressée à l'autre partie en donnant un préavis qui soit conforme à la 
nature du contrat ou à la coutume, ou à la bonne foi. 
 
57. Cikk – A joghatály kezdete és vége szerződésben rögzített időpontok hiányában  
 

(1) Ha a felek nem állapodtak meg kezdő időpontban, a szerződés joghatást megkötésé-
nek időpontjától vált ki, feltéve, hogy a körülményektől vagy a forgalmi szokásokból más 
nem következik. 

(2) Ha a felek tartós kötelmi viszonyukra vagy periodikusan visszatérő szolgáltatásokra 
vonatkozó szerződésükben időbeni végpontot nem határoztak meg, a szerződést bármely fél a 
másik félhez intézett, a szerződés természetének, a forgalmi szokásoknak vagy a jóhiszemű-
ség és tisztesség követelményének megfelelő  felmondási időt tűző nyilatkozatával felmond-
hatja. 
 
Art.58. Calcul du terme 
 

1. Si le terme initial ou final n'est pas constitué par une date fixe ou par un 
événement futur, mais si les parties se sont référées a' une période constituée par un 
nombre de jours, de mois ou d'années, on observe les dispositions suivantes. 

2. On ne compte pas le jour initial de la période indiquée par les parties. 
3. Les mois se calculent abstraction faite du nombre de jours qui les constituent et 

eu égard au jour correspondant à celui du mois initial. 
4. Si la période est indiquée en années on se réfère au jour et au mois 

correspondant à celui de l'année initiale. 
 
58. Cikk – Az idő számítása 
 

(1) Ha a kezdeti és végső időpont nem dátum, vagy jövőbeni esemény révén kerül meg-
határozásra, de a felek napokból, hónapokból vagy évekből álló időszakra hivatkoznak, a kö-
vetkező rendelkezések érvényesülnek. 

(2) A felek által kikötött időszak első napját nem kell hozzá számítani.  
(3) A hónapok – a napok számára való tekintet nélkül – a kezdő hónap napjára figye-

lemmel kerülnek kiszámításra. 
(4) Ha az időszak években kerül megadásra, a hivatkozási alap a kezdő év napjának és 

hónapjának megfelelő nap és hónap lesz.  
 
Art.59. Charge 
 

1. Dans les contrats conclus dans le dessein de faire libéralité, le bénéficiaire peut 
être tenu à une charge qu'il accomplira dans les limites de la valeur de la libéralité.  
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2. Si l'accomplissement de la charge relève de l'intérêt public, celui-ci, en cas de 
décès de l'autre partie, peut être requis par l'autorité publique. 

3. Les dispositions contenues dans les alinéas précédents s'appliquent également 
dans les contrats stipulés en faveur des tiers eu égard au tiers. 
 
59. Cikk – Meghagyás 
 

(1) Élők közötti, vagy halál esetére szóló ingyenes juttatások esetén a kedvezményezett 
kötelezhető arra, hogy a juttatás értékének erejéig meghagyást teljesítsen. 

(2) Ha a meghagyás teljesítése közérdeket szolgál, annak teljesítése a másik fél halálá-
nak esetén az állami hatóságoktól is követelhető. 

(3) Az előző bekezdések rendelkezéseit harmadik személy javára kötött szerződéseknél 
a harmadik személy vonatkozásában is alkalmazni kell. 

 
 

Section 3 La représentation 
 

Harmadik fejezet – Képviselet 
 
Art.60. Contrat conclu par le représentant  
 

1. Le contrat conclu par un sujet autorisé par l'intéressé à agir au nom de celui-ci 
et pour son compte produit directement ses effets vis-à-vis du représenté lui-même si le 
représentant a agi dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés et si le tiers qui a 
conclu le contrat a eu connaissance du rapport de représentation. 

2. Les déclarations unilatérales effectuées par et à l'égard d'un représentant, 
autorisé à les effectuer et à les recevoir, produisent directement leurs effets vis-à-vis du 
représenté. 

3. Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également si le pouvoir de 
représentation est conféré par la loi. 
 
60. Cikk – Szerződéskötés képviselő útján 
 

(1) A más nevében és javára való eljárásra felhatalmazottsággal rendelkező személy 
(képviselő) által kötött szerződés közvetlenül a megbízó vonatkozásában hatályosul, ha a 
képviselő a ráruházott képviseleti jogkörben járt el, s a harmadik személy, akivel a szerződés 
megkötésre került, a képviseleti jogviszonyról tudomással bírt. 

 (2) Azok az egyoldalú jognyilatkozatok, melyeket az azok nyújtására, vagy fogadására 
felhatalmazott képviselő részéről vagy irányában tesznek, közvetlenül a megbízót kötik.  

(3) A fenti bekezdésekben foglalt rendelkezéseket akkor is alkalmazni kell, ha a képvi-
seleti jogviszony törvényen, vagy a bíróság határozatán alapul. 
 
Art. 61. Représentant apparent 
 
Dès lors qu'un sujet n'a pas le pouvoir d'agir au nom et dans l'intérêt d'un autre, mais 
que celui-ci a agi de manière à induire le tiers à contracter en lui laissant 
raisonnablement croire que celui-là avait un tel pouvoir, le contrat est conclu entre le 
représenté apparent et l'autre partie contractante. 
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61. Cikk – Látszólagos meghatalmazás 
 
Ha valamely személy a más nevében és javára való eljárásra való felhatalmazottsággal nem 
rendelkezik, de magatartása olyan szerződés megkötését eredményezi, ahol a harmadik sze-
mély okkal bizakodhat abban, hogy a felhatalmazottsággal nem bíró személynek képviseleti 
jogosultsága van, a szerződés a látszólagos képviselő és a harmadik személy, mint másik 
szerződő fél között jön létre. 
 
Art.62. Délivrance de la procuration 
 

1. Le pouvoir de représenter un autre sujet peut être conféré moyennant une 
déclaration écrite ou orale directe au représentant ou au tiers avec lequel ce dernier doit 
conclure le contrat. Dans le premier cas, le tiers qui contracté avec le représentant peut 
exiger que celui-ci juste de ses pouvoirs, et, si la représentation lui a été conférée 
moyennant une procuration écrite, qu'il lui en remette une copie signée par lui a' titre 
d'authentification. 

2. La procuration doit être conféré sous les formes prescrites par la loi pour le 
contrat que le représentant doit conclure. 
 
62. Cikk – A meghatalmazás kiterjesztése 
 

(1) A meghatalmazást a képviselővel, vagy azzal a harmadik személlyel, akivel a szer-
ződést meg kell kötni szóbeli vagy írásbeli nyilatkozat útján lehet közölni. Az első esetben a 
képviselővel szerződő harmadik személy követelheti, hogy a képviselő írásbeli meghatalma-
zottságát igazolja, s a meghatalmazás eredetiségének igazolására a meghatalmazás a képviselő 
által aláírt példányát részére átadja. 

(2) A meghatalmazást azon alaki követelményeknek megfelelően kell kifejezni, melye-
ket a törvény a képviselő által megkötendő szerződésre előír. 

 
Art.63. Révocation de la procuration 
  

1. La déclaration de révocation de la procuration ne prend pas effet si le représenté 
a expressément fixé son irrévocabilité, sous réserve de l'indemnisation du dommage que 
le tiers subit pour avoir ignoré, sans qu'il y aille de sa faute, l'irrévocabilité. 

2. Si la procuration est également conférée dans l'intérêt du représenté ou d'un 
tiers, elle ne peut être révoquée sans le consentement de l'intéressé, sauf si un motif 
valable le justifie. 

3. Quand le pouvoir de représentation est révoqué ou prend fin pour quelque autre 
motif la procuration écrite doit être restituée au représenté. 

4. La révocation de la procuration ou la modification des pouvoirs de 
représentation ne prennent pas effet si elles n'ont pas été portées à la connaissance des 
tiers avec lesquels le représentant est entré ou peut entrer en contact, ou si on n'apporte 
pas la preuve que ceux-ci en avaient connaissance au moment de la conclusion du 
contrat. Les autres causes d'extinction du pouvoir de représentation conféré par 
l'intéressé ne sont pas opposables aux tiers qui les ont ignorées sans qu'il n'y aille de leur 
faute. 
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63. Cikk – A meghatalmazás visszavonása 
 

(1) A meghatalmazás visszavonása hatálytalan, ha a megbízó annak visszavonhatatlan-
ságát kifejezetten rögzítette. E rendelkezés nem érinti a harmadik személynek azon károk 
megtérítésének követelésére vonatkozó jogát, melyek abból adódnak, hogy a meghatalmazás 
visszavonhatatlanságát neki fel nem róható okból nem ismerte. 

(2) Ha a meghatalmazás a megbízó vagy harmadik személy érdekében közlésre került, 
az érdekeltek hozzájárulása nélkül – kivéve, ha ez alapos okkal igazolható – vissza nem von-
ható. 

(3) Ha a meghatalmazást visszavonják, vagy bármely más okból megszűnik, az írásbeli 
meghatalmazást a megbízó részére vissza kell adni. 

(4) A meghatalmazás visszavonása, vagy terjedelmének megváltoztatása hatálytalan, ha 
az azzal a harmadik személlyel, akivel a képviselő kapcsolatba lépett, vagy kapcsolatba léphet 
nem került közlésre, vagy ha nem bizonyítható, hogy a harmadik személy a szerződéskötés 
időpontjában a visszavonásról tudomással bírhatott volna. A meghatalmazásban érdekeltek 
által megjelölt más, a meghatalmazást megszüntető okok harmadik személyekkel szemben 
hatálytalanok, ha e személyek azokról ismerettel nekik fel nem róható okból nem rendelkez-
tek. 
 
Art.64. Représentation sans pouvoir 
 

1. La personne qui a contracte en tant que représentant sans en avoir les pouvoirs, 
ou en outrepassant les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés, est responsable du 
préjudice que le tiers contractant a subi pour avoir cru de bonne foi qu'il concluait un 
contrat valable avec le représenté présumé, sauf si le tiers lui-même recourt à la faculté 
de considérer le contrat comme conclu avec le représentant dépourvu de pouvoirs. 

2. Dès lors que le tiers ne recourt pas à la faculté de demander l'exécution du 
contrat de la partie du représentant dépourvu de pouvoirs, les dommages-intérêts 
mentionnés à l'alinéa précédent sont dus, en fonction du choix de la victime du 
préjudice, pour le dommage qu'il aurait évité si le représentant avait eu le pouvoir, ou 
bien si celui-ci n'avait pas faussement déclaré qu'il l'avait.  
 
64. Cikk – Meghatalmazás nélküli képviselet  
 

(1) Az a személy, aki képviselőként meghatalmazás nélkül kötött szerződést, vagy meg-
hatalmazása kereteit túllépte, felel a jóhiszemű harmadik fél az álképviselővel kötött szerző-
dés érvényességében való bizakodására vissza vezethetően elszenvedett káraiért, kivéve, ha a 
harmadik személy él azzal a jogával, hogy a szerződést meghatalmazással nem rendelkező 
képviselővel kötöttnek tekintse.  

(2) Amennyiben a harmadik személy nem él azzal a jogával, hogy az álképviselőtől a 
szerződés teljesítését követelje, az álképviselő a harmadik személy választása szerint felel 
azokért a károkért, amelyek a képviselő meghatalmazottsága esetén, vagy ha az nem nyilatko-
zott volna hamisan arról, hogy meghatalmazással rendelkezik, elkerülhetők lettek volna. 
 
Art.65. Ratification 
 

1. L'intéresse peut reprendre à son compte les effets du contrat conclu en son nom 
par le représentant sans pouvoirs en adressant au tiers une déclaration de ratification, 
qui doit être exprimée dans les formes prescrites par la loi pour la conclusion du contrat 
lui-même. La ratification doit avoir lieu dans un délai raisonnable, le tiers contractant 
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ayant la faculté d'inviter l'intéresse à se prononcer sur l'éventuelle ratification, en lui 
accordant un certain délai. A l'expiration de ce délai, en cas de silence, la ratification est 
réputée refusée. 

2. La ratification a un effet rétroactif, sous réserve des droits des tiers de bonne foi. 
3. Le pouvoir de ratification se transmet aux héritiers. 

 
65. Cikk – Jóváhagyás 
 

(1) Az érintett a nevében a meghatalmazás nélküli képviselő által kötött szerződés jog-
hatásait a harmadik személyhez intézett, a szerződéskötésre magára előírt törvényes alaki kö-
vetelményeknek  megfelelő jóváhagyó nyilatkozattal elismerheti. A nyilatkozatot ésszerű időn 
belül kell megtenni, a harmadik szerződő felet pedig megilleti az a jog, hogy – határidő tűrése 
mellett – az érintettet felhívja az esetleges nyilatkozattételére. Hallgatás esetén, a kitűzött ha-
táridő elteltével a hozzájárulás megtagadottnak tekinthető. 

(2) A jóváhagyásnak – jóhiszemű harmadik személyek jogainak fenntartásával – visz-
szamenőleges hatálya van. 

(3) A jogosult halála esetén a jóváhagyás lehetősége átszáll az örökösökre. 
 
Art.66. Capacité des sujets 
 
En cas de représentation volontaire; pour que soit valable le contrat conclu par le 
représentant on exige simplement que les facultés mentales de ce dernier ne soient pas 
altérées pour des raisons pathologiques, et qu'en revanche le représenté a la capacité de 
contracter mentionnée à l'art.5 du présent code et, en outre, qu'à son regard il n'y ait 
pas d'interdictions de le conclure. 
 
66. Cikk – Cselekvőképesség 
 
Akaratlagos képviselet esetén a képviselő által kötött szerződés érvényességének kizárólagos 
feltétele, hogy a képviselő szellemi képességei valamely betegséggel összefüggésben korláto-
zottak ne legyenek, a megbízó a jelen Törvénykönyv 5. Cikkében előírt szerződési képesség-
gel rendelkezzék, és hogy vele szemben ezen túlmenően szerződési tilalmak ne álljanak fenn. 
 
Art.67. États subjectifs 
 

1. Le contrat conclu par le représentant est susceptible d'être annulé lorsque la 
volonté du représentant est entachée d'un vice. Si le vice concerne des éléments 
prédéterminés par le représenté, le contrat est susceptible d'être annulé si la volonté de 
ce dernier etait entachée d'un vice. 

2. Dans les cas où l'état de bonne ou de mauvaise foi, de connaissance ou 
d'ignorance de certaines circonstances est déterminant, la personne du représentant est 
considérée, sauf s'il s'agit d'éléments prédéterminés par le représenté. 

3. En aucun cas le représenté qui est de mauvaise foi ne peut se prévaloir de l'état 
d'ignorance ou de bonne foi du représentant. 

4. Les règles de cet article ainsi que du précédent ne s'appliquent pas à la personne 
qui est chargée d'exercer une simple activité de transmission de la volonté d'autrui. 
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67. Cikk – A képviselő szándék- és akarathiánya 
 

(1) A képviselő által kötött szerződés megtámadható, ha a képviselői akarat hiányos. Ha 
az akarathiány olyan szerződési elemeket érint, melyeket a megbízó előzetesen állapított meg, 
a szerződés a megbízói akarat hiánya miatt támadható meg. 

(2) Az olyan esetekben, melyek megítélése jó- vagy rosszhiszeműségen, valamely kö-
rülmények nem ismeretén vagy ismeretén múlik - kivéve, ha a megbízó részéről előzetesen 
meghatározásra került szerződési elemekről van szó - tekintetbe kell venni a megbízó szemé-
lyét is. 

(3) A rosszhiszemű megbízó semmi esetre sem hivatkozhat a képviselő tudatlanságára 
vagy jóhiszeműségére. 

(4) Jelen és megelőző Cikk rendelkezései nem alkalmazhatók olyan személyekre, akik-
nek megbízása kizárólag valaki más akaratának közvetítésére terjed ki. 
 
Art.68. Contrat avec soi-même et conflits d'intérêts  
 

1. Est susceptible d'être annulé le contrat que le représentant conclut avec soi-
même, soit pour son propre compte soit comme représentant d'une autre partie 
contractante, à moins que le représenté ne l'y ait expressément autorise ou que le 
contenu du contrat soit déterminé de manière à exclure toute possibilité de conflit 
d'intérêts. 

2. L'opposition ne peut être intentée que par le représenté. 
3. Le contrat conclu par le représentant en conflit d'intérêts avec le représenté est 

susceptible d'être annulé à la demande du représenté si le conflit était connu ou 
susceptible d'être reconnu par le tiers. 
 
68. Cikk – A képviselő szerződése magamagával; érdekellentét 
 

(1) A szerződés, melyet a képviselő akár saját, akár más szerződő fél javára önmagával 
köt megtámadható, kivéve, ha ezt a megbízó kifejezetten lehetővé tette, vagy a szerződés tar-
talma úgy került megállapításra, hogy az érdekkonfliktus minden lehetősége kizárt. 

(2) Megtámadási nyilatkozattal csak a megbízó élhet. 
(3) A képviselő által kötött érdekellentétes szerződés a megbízó intézkedésével akkor 

támadható meg, ha a harmadik személy az érdekellentétről tudomással bírt, vagy arról tudo-
mással kellett volna bírnia. 
 
Art.69. Procureurs et collaborateurs de l'entrepreneur 
 

1. La personne qui est préposée à titre continu à une entreprise ou à une branche 
de celle-ci et qui en tant que telle établit des contacts avec des tiers, est présumée munie 
du pouvoir de contracter au nom et pour le compte de l'entrepreneur les contrats 
relatifs à l'activité de l'entreprise que peuvent stipuler ceux qui exercent une fonction 
analogue dans la même zone. 

2. Les collaborateurs des sujets mentionnés dans l'alinéa précédent et qui 
établissent des contacts avec des tiers sont présumées munis du pouvoir de conclure des 
contrats relatifs aux biens qu'i1s livrent directement et d'en encaisser la contrepartie, à 
moins que dans les locaux où ils opèrent il n'y ait une personne chargée de 
l'encaissement. 
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3. Dans le cas prévu dans les deux alinéas précédents, les tiers ont en tout état de 
cause le droit d'exiger que le préposé ou le collaborateur de celui-ci fournissent la 
preuve de leurs pouvoirs. 
 
69. Cikk – A vállalkozó megbízottja és alkalmazottja 
 

(1) Az a személy, aki valamely vállalkozás, vagy annak fióküzlete számára állandó jel-
leggel és felelősséggel fejt ki tevékenységet, s e minőségében létesít kapcsolatot harmadik 
személyekkel, meghatalmazottnak tekinthető a vállalkozó nevében és számlájára történő 
olyan szerződéskötésekre, melyek a vállalkozás tevékenységi körével függnek össze, s amely 
szerződéseket mindazok megköthetik, akik ugyanazon területen, ugyanolyan tevékenységet 
gyakorolnak. 

(2) Az előző szakaszban megnevezett személyek azon alkalmazottai, akik harmadik 
személyekkel kapcsolatba lépnek, meghatalmazottnak tekinthetők az olyan szerződések meg-
kötésére, melyek javak átadására, és az ellenérték átvételére vonatkoznak, feltéve, hogy azok-
ban a helyiségekben, ahol munkájukat végzik egy, az ellenérték átvételére meghatalmazott 
személy jelen van. 

(3) A két megelőző szakasz szerinti esetben a harmadik személynek mindenkor joga 
van ahhoz, hogy a meghatalmazottól, vagy az alkalmazottól meghatalmazottsága igazolását 
követelje. 
 
 

Section 4 Contrat pour une personne à nommer 
 

Negyedik fejezet – Szerződés még meg nem határozott harmadik 
személlyel 

 
Art.70. Réserve de nomination et modalités de la déclaration 
 

1. Jusqu'au moment de la conclusion du contrat, une partie peut se réserver la 
faculté de nommer ensuite le sujet qui doit acquérir les droits et contracter les 
obligations naissant du contrat. Une telle faculté est exclue pour les contrats qui ne 
peuvent être conclus par un représentant ou pour lesquels l'identification des parties 
contractantes au moment de la stipulation est obligatoire. 

2. La déclaration de nomination du sujet qui doit se substituer au contractant doit 
être effectuée moyennant une communication à l'autre partie dans un délai de huit jours 
à compter de la conclusion du contrat, si les parties ne sont pas convenues d'un délai 
différent. On applique la disposition contenue à l' art. 21 du présent code. 

3. La déclaration dont il est question à l'alinéa précédent ne prend pas effet si elle 
n'est pas accompagnée de l'acceptation expresse de la personne nommée ou s'il n'existe 
pas de procuration effectuée antérieurement au contrat. 

4. Si le contrat a été conclu sous une forme déterminée, même si elle n'a pas été 
prescrite par la loi, la déclaration de nomination de la personne qui se substitue, de 
même que la déclaration d'acceptation de la part de cette dernière, de même que la 
procuration émise par celle-ci, ne prennent pas effet si elles ne revêtent pas cette même 
forme. 

5. Si le droit national du lieu où le contrat a été conclu ou sera exécute prescrit une 
certaine forme de publicité, elle doit également être adoptée pour les actes dont il est 
question à l'alinéa précédent. Pour les contrats relatifs aux biens meubles enregistrés ou 
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aux immeubles, an applique l'art.46 a1.3 du présent code pour les effets qui y sont 
indiques. 
 
70. Cikk – A megnevezés fenntartása és a nyilatkozat módosításai 
 

(1) A fél a szerződéskötés pillanatáig fenntarthatja magának azt a jogot, hogy a szerző-
dés alapján jogokat szerző, s a szerződés teljesítésére köteles személyt megnevezze. E lehető-
ség kizárt olyan szerződések esetében, melyek képviselő útján nem köthetők meg, vagy ahol a 
szerződő felek személyi azonosságának igazolása a szerződéskötés pillanatában szükséges. 

(2) A szerződést kötő helyébe lépő személy megnevezésének - ha csak a felek ettől elté-
rő időpontban nem állapodtak meg -  a másik félhez intézett nyilatkozat útján, a szerződéskö-
téstől számított nyolc napos időszakon belül kell megtörténnie. A jelen Törvénykönyv 21. 
Cikkében foglalt rendelkezést alkalmazni kell. 

(3) E nyilatkozat nem vált ki joghatást, ha nem jár vele együtt a nevezett személy kife-
jezett  elfogadó nyilatkozata, vagy ha az a szerződéskötésre már korábban nem adott megha-
talmazást. 

(4) Ha a szerződést meghatározott – nem kizárólagosan a törvény által előírt – alakiság-
gal kötötték, sem a szerződésbe belépő személyt megnevező nyilatkozat, sem e személy elfo-
gadó nyilatkozata, sem az általa adott meghatalmazás nem vált ki joghatályt, ha nem felel 
meg a szerződés alakiságára kikötött követelményeknek. 

(5) Ha annak az országnak nemzeti joga, ahol a szerződést teljesítik, meghatározott 
közhitelű nyilvántartásba vételi alakiságot ír elő, ezt az előírást az előző bekezdésekben meg-
nevezett jogügyletekre is alkalmazni kell. Nyilvántartásba vett ingó dolgok vagy ingatlanok 
esetén a jelen Törvénykönyv 46. Cikk (3) bekezdésében foglaltak az ott megjelölt joghatással 
kerülnek alkalmazásra. 

 
Art.71. Effets de la déclaration de nomination et du manque de déclaration 
 

1. Si la déclaration de nomination du sujet qui doit se substituer a été effectuée 
valablement, ce dernier acquiert à l'exclusif les droits et contracte les obligations qui 
découlent du contrat, avec prise d'effet à compter du moment où le contrat a été stipule. 

2. Au sujet qui se substitue et au contractant qui l'a nommé s'appliquent les 
dispositions de l'art.67 du présent code. 

3. Si la déclaration de nomination du sujet qui doit se substituer na pas été 
valablement effectuée dans le délai fixé par la loi ou par les parties, le contrat produit 
définitivement ses effets entre les contractants originaires. 
 
71. Cikk – A megnevező nyilatkozat joghatása, a nyilatkozat hatálya 
 

(1) Amennyiben a belépő személy nyilatkozattal joghatályosan megnevezésre került, azt 
- a szerződéskötés időpontjára visszamenően - kizárólag a szerződésből adódó jogok és köte-
lezettségek illetik meg és terhelik. 

(2) A belépő személy, és az őt megnevező, a szerződést megkötő személy vonatkozásá-
ban a jelen Törvénykönyv 67 Cikkében foglaltakat alkalmazni kell. 

(3) Ha a törvény által előírt, vagy a felek által meghatározott időtartamon belül a belépő 
személy joghatályosan nem került megjelölésre, a szerződés az eredeti szerződő felek között 
végérvényesen létre jön.  
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Section 5 Contrat en faveur de tiers 

 

Ötödik fejezet – Szerződés harmadik személy javára 
 
Art.72. Attribution d'un droit à un tiers. 
 

1. Les parties peuvent conclure un contrat par lequel elles attribuent un droit à un 
tiers, en chargeant l'une des parties du devoir de satisfaire au droit du tiers. 

2. Le tiers peut aussi ne pas être identifie ou ne pas exister au moment de la 
conclusion du contrat. 

3. Sauf convention contraire, le tiers bénéficiaire acquiert le droit contre le 
promettant par l'effet de , la conclusion du contrat et sans que son acceptation soit 
nécessaire. Il peut néanmoins renoncer. Dans ce cas, le promettant est tenu à l'exécution 
non plus en faveur du tiers bénéficiaire mais en faveur de la partie stipulante, sauf s'il en 
résulte autrement de la volonté des sujets ou de la nature du rapport. 

4. Les parties contractantes peuvent modifier ou résilier consensuellement le 
contrat tant que le tiers bénéficiaire n'a pas déclaré aux parties qu'il entend exercer le 
droit qui lui a été conféré par le contrat. 
 
72. Cikk – Harmadik személyt megillető jog elismerése 
 

(1) A felek köthetnek olyan szerződést, melyben harmadik személy jogát akként ismerik 
el, hogy a felek egyikét a harmadik személy jogának kielégítésére kötelezik. 

(2) A harmadik személynek a szerződéskötés időpontjáig sem meghatározottnak, sem 
létezőnek nem kell lennie. 

(3) Ha a felek ezzel ellentétesen nem állapodtak meg, a kedvezményezett harmadik 
személy a szerződéskötéssel a kötelezettséget vállaló ígérettevővel szemben a nélkül szerez 
jogot, hogy ehhez hozzájárulására szükség lenne. A visszautasítás joga mindazonáltal megil-
leti. Ebben az esetben az ígérettevőnek a kötelezettséget többé nem a harmadik személy, ha-
nem a szerződést kötő fél javára kell teljesítse, kivéve, ha felek szándékából, vagy az ügylet 
természetéből más nem következik. 

(4) A szerződő felek a szerződést kölcsönösen egybehangzó akaratnyilatkozat útján – 
addig, amíg a kedvezményezett harmadik személy nem nyilatkozik arról, hogy a szerződéssel 
reá ruházott jogát gyakorolni kívánja  – módosíthatják vagy megszüntethetik. 

 
Art.73. Pouvoirs attribués au tiers 
 

1. Le tiers bénéficiaire, dont le droit peut être subordonné à la condition que la 
partie stipulante accomplisse ses obligations contractuelles à l'égard de la partie 
promettante, peut agir contre cette dernière comme s'il etait lui-même une partie 
contractante et intenter toute sorte d'action pour exécution omise, retardée ou inexacte. 
Il peut également recourir à toute clause d'exonération ou de limitation de responsabilité 
prévue par le contrat. 

2. Le promettant peut opposer au tiers les exceptions qui dépendent de l'invalidité 
ou de l'inefficacité du contrat, ainsi que de l'exécution omise, retardée ou inexacte dudit 
contrat, mais pas les exceptions qui dérivent d'autres rapports intervenant entre lui et le 
stipulant. 
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73. Cikk – A harmadik személyre ruházott jogok 
 

(1) Az a kedvezményezett harmadik személy, akinek joga ahhoz a feltételhez köthető, 
hogy az ígéret címzettje szerződéses kötelezettségeit az ígérettevővel szemben teljesíti, ez 
utóbbival szemben olyan igényeket támaszthat, mint ha maga is szerződő fél lenne, s minden, 
a nem teljesítésre, késedelmes teljesítésre vissza vezethető igény előterjesztésére jogosult. 

(2) Az ígérettevő a harmadik személy felé érvényesítheti a szerződés érvénytelenségére 
vagy hatálytalanságára, valamint a nem teljesítésre és a megkésett teljesítésre alapozott kifo-
gásait, a közte, és az ígéret címzettje közötti más kapcsolatokon alapuló kifogásokat azonban 
nem. 

 
Art.74. Dispositions applicables 
 

1. Restent sauves les règles des droits nationaux en matière de révocation des 
donations pour ingratitude du donataire et de réduction des donations pour la 
réintégration de la réserve, dès lors que le droit a été octroyé au tiers à titre de libéralité. 
En ce dernier cas, l'art.59 du présent code est également applicable. 

2. Si le contrat est stipulé pour transférer au tiers la propriété d'une chose ou pour 
constituer ou transférer en sa faveur un droit réel Sur celle-ci, sont applicables les 
dispositions de l'art.46 du présent code. 
 
74. Cikk – Alkalmazandó rendelkezések  
 

(1) Ha a harmadik személyre ez a jog ingyenes juttatással szállt, a nemzeti jognak az 
ajándék a megajándékozott hálátlansága miatti visszakövetelése, és az ajándék a köteles rész 
iránti igénybe való beszámítására vonatkozó rendelkezéseit jelen szabályok nem érintik. Ez 
utóbbi esetben jelen Törvénykönyv 59. Cikkének rendelkezéseit is alkalmazni kell. 

(2) Ha a szerződés valamely dolog tulajdonjogának átruházása végett kötötték, vagy 
azért, hogy a harmadik személy javára ezen a dolog összefüggésben dologi jogot ruházzanak 
át, jelen Törvénykönyv 46. Cikkének rendelkezéseit alkalmazni kell. 
 
 

Titre VII - Exécution du contrat 
 

VII. Cím – A szerződés teljesítése 
 

Section 1 Dispositions générales 
 

Első fejezet – Általános rendelkezések 
 
Art.75. Modalités de l'exécution 
 

1. Chacune des parties est tenue à exécuter exactement et intégralement toutes les 
obligations dérivant du contrat qui lui sont assignées, sans que soit nécessaire une 
requête de la part de l'ayant droit. En exécutant les prestations dues, le débiteur doit se 
comporter conformément à ce qui a été convenue par les parties, à la bonne foi et à la 
diligence qui est exigée dans chaque cas spécifique, sur la base des accords, des 
circonstances et de la pratique courante. 
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2. Pour l'obligation qui est exécutée au cours de l'exercice d'une activité 
professionnelle ou d'entrepreneur, le degré de la diligence qui est demandée dépend 
également de la nature de la prestation due. 

3. Si le contrat prévoit une obligation de faire de nature professionnelle, on 
considère que celle-ci est remplie quand le débiteur a mis en œuvre avec la diligence 
requise tous les actes qui sont nécessaires pour que le résultat prévu soit obtenu, sauf si 
sur la base d'une convention entre les parties, des circonstances ou de l'usage il faut 
réputer que l'accomplissement a seulement lieu si le résultat a pleinement été atteint. 

4. Les frai de l'exécution et de la quittance sont à la charge du débiteur. 
 
75. Cikk – A teljesedés módja 
 

(1) A szerződésbő rá háruló kötelezettségeit minden félnek pontosan és teljes körűen 
kell teljesítenie, a nélkül, hogy erre őt a másik félnek fel kellene hívnia. A tartozás teljesítése-
kor az a kötelezettnek a felek megállapodása, a jóhiszeműség és tisztesség alapelve szerint, 
azzal a gondossággal kell eljárnia, amely a megállapodásnak, a körülményeknek és az általá-
nos gyakorlatnak megfelelően az adott esetben megkövetelhető. 

(2) A kötelezettség valamely szakmai, vagy vállalkozási tevékenység keretei között tör-
ténő teljesítése során az elvárható gondosság mértéke a teljesítendő tartozás természetétől is 
függ. 

(3) Amennyiben a szerződés valamely szakmai jellegű cselekvési kötelezettséget ír elő, 
e kötelezettség akkor számít végrehajtottnak, ha a kötelezett elvárható gondossággal minden 
olyan cselekményt véghez visz, mely a kívánt szerződési eredmény eléréséhez szükséges. 
Nem érvényesül e rendelkezés abban az esetben, ha a felek megállapodása, a körülmények 
vagy a forgalmi szokások alapján a szerződés teljesítettnek akkor tekinthető, mikor az ered-
mény teljes körűen elérésre került. 

(4) A teljesítéssel és az átvétel tanúsításával kapcsolatos költségeket a kötelezett viseli. 
 

Art.76. Autorisation du créancier ou de tiers 
 

1. Quand l'exécution de l'obligation requiert la disponibilité, la présence ou la 
coopération de l'ayant droit, le débiteur doit préalablement communiquer à ce dernier 
qu'il est prêt à exécuter et il doit s'accorder avec lui sur les modalités de l'exécution 
conformément à ce qui est prévu par le contrat. Si l'ayant droit ne fait part de sa 
disponibilité avant un terme approprié ou si les parties ne parviennent pas à un accord à 
ce propos, le débiteur peut effectuer l'offre formelle de sa prestation au sens de l'art.105. 

2. Si pour l'exécution de l'obligation il faut la disponibilité, la présence ou la 
coopération d'un tiers ou l'autorisation d'une autorité publique, sauf convention 
contraire il incombe au débiteur d'établir les contacts nécessaires avec le tiers ou 
d'obtenir l'autorisation appropriée de la part des autorités compétentes. 
 
76. Cikk – A jogosult, illetőleg a harmadik személy hozzájárulása 
 

(1) Amennyiben a kötelezettség teljesítése a jogosult rendelkezésre állását, jelenlétét 
vagy közreműködését követeli meg, a kötelezettnek a jogosultat előzetesen tájékoztatnia kell 
arról, hogy kész a teljesítésre, a jogosultnak pedig a kötelezettel a szerződés teljesítésének 
módjára vonatkozó szerződési megállapodása alapján egyeztetnie kell. Ha a jogosult megsza-
bott határidő elteltéig nem jelenti be, hogy rendelkezésre áll, vagy a felek e kérdésben nem 
tudnak megállapodni, a kötelezett a teljesítést a 105. Cikkben foglaltak szerint formálisan 
felajánlhatja.  
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(2) Amennyiben a kötelezettség teljesítése harmadik személy rendelkezésre állását, je-
lenlétét vagy együttműködését, illetve hatóság hozzájárulását követeli meg, úgy  - eltérő meg-
állapodás lehetőségének fenntartásával – a kötelezettet terheli, hogy a harmadik személlyel 
szükség szerint kapcsolatba lépjen, vagy az illetékes hatóság szükséges hozzájárulását besze-
rezze. 

 
Art.77. Exécution partielle 
 

1. Le créancier peut refuser un accomplissement partiel même si la prestation est 
divisible, sauf si le contrat, la loi ou les usages en disposent autrement. 

2. Cependant, si la dette se compose d'une partie liquide et d'une partie non 
liquide, le débiteur pourra effectuer et le créancier pourra exiger la prestation de la 
première dans les termes prévus par le contrat ou par le présent code, sans attendre que 
la seconde devienne liquide. 
 
77. Cikk – Részbeni teljesítés 
 

(1) A jogosult a részbeni teljesítést visszautasíthatja, akkor is ha a teljesítés megosztha-
tó. Ettől eltérő rendelkezés a szerződésből, törvényből vagy a forgalmi szokásokból adódhat. 

(2) Abban az esetben azonban, ha a tartozás egy meghatározott, és meghatározatlan 
részből tevődik össze, a szerződésben, vagy a jelen Törvénykönyvben meghatározott határ-
időre az első tartozás a kötelezett részéről való teljesítése és a jogosult részéről való követelé-
se a nélkül is lehetséges, hogy a második rész meghatározottá válását ki kellene várni. 
 
Art.78. Prestation autre que celle qui est due et effectuée avec des choses dont le débiteur 
ne pouvait pas disposer 
 

1. Le débiteur ne peut pas se libérer en accomplissant une prestation autre que 
ce1le qui est prévue par le contrat, même si elle est de valeur égale ou supérieure, à 
moins que le créancier ne le consente. Dans ce dernier cas, quand la prestation autre est 
exécutée, l'obligation contractuelle est réputée éteinte. 

2. Si la prestation autre consiste en la cession d'une créance l'obligation est réputée 
éteinte dès lors que la créance en question a été perçue, à moins que les parties n'aient 
fait part d'une volonté différente, et sauf si la perception manquée dépend d'une 
négligence de l'ayant droit. 

3. Si le débiteur a effectue le paiement avec des choses dont il ne pouvait pas 
disposer, il ne peut pas en demander la restitution sinon en offrant la prestation due 
avec des choses dont il peut disposer. Le créancier qui a reçu de bonne foi le paiement 
effectué avec des choses dont le débiteur n'avait pas l'usage, a le droit de restituer ces 
dernières et de demander la prestation qui lui est due, restant sauve en tout état de cause 
l'indemnisation du dommage, mais il doit se comporter de manière à ne pas porter 
préjudice aux droits du sujet ayant la propriété ou le pouvoir de disposer des choses 
utilisées par le débiteur. 
 
78. Cikk – A tartozástól eltérő szolgáltatással, vagy olyan dologgal való teljesítés, amely  
fölött a kötelezett nem rendelkezik 
 

(1) A kötelezett a szerződéstől eltérő szolgáltatás teljesítésével (még abban az esetben 
sem, ha ennek értéke kikötött szolgáltatás értékével megegyezik, vagy azt meghaladja) a köte-
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lemből nem szabadul, kivéve, ha ehhez a jogosult hozzá járul. Ez utóbbi esetben a szerződés 
szerinti kötelezettség a helyébe lépő teljesítés nyújtásával szűnik meg. 

(2) Amennyiben e másik teljesítés követelés átruházása révén történik, a felek eltérő 
szándéka hiányában a kötelezettség akkor szűnik meg, ha a kérdéses teljesítés nyújtásra kerül, 
kivéve, ha a követelés behajtásának elmaradása a jogosult hanyagságára vezethető vissza. 

(3)  Amennyiben a kötelezett olyan dologgal teljesít, ami fölött nem rendelkezett, azt 
vissza nem követelheti, kivéve ha a teljesítést olyan dologgal ajánlja fel, ami fölött van ren-
delkezési joga. Ha a jogosult teljesítésül jóhiszeműen olyan dolgot fogadott el, ami fölött a 
kötelezett nem rendelkezhetett, a jogosult a dolgot visszaadhatja, és a tartozás teljesítését 
követelelheti. E joga független kártérítési igényeitől. A jogosultnak azonban olyan magatar-
tást kell tanúsítania, hogy a kötelezett által felhasznált dolgok tulajdonosát, vagy a fölöttük 
rendelkezésre jogosultat hátrány ne érje.  

 
Art.79. Exécution de la part d'un tiers 
 

1. Si le contrat ne prévoit pas qu' une obligation doit personnellement exécutée par 
le débiteur, ou si cela n'est pas requis par la nature de la prestation, l'exécution peut être 
effectuée par un sujet chargé par ce dernier, ou par un tiers, même à l'insu du débiteur; 
mais le créancier peut refuser une telle exécution si elle entraîne un préjudice a' son 
encontre ou si le débiteur a manifeste une opposition à son égard. 

2. Le tiers qui a exécuté l'obligation, s'il l'avait garantie ou s'il avait un intérêt 
direct à ce qu'elle soit accomplie, est subrogé dans le droit du créancier. Ce dernier, 
toutefois, a la faculté de le subroger dans ses propres droits, de manière expresse, au 
moment où il reçoit le paiement, sauf si le tiers a déjà exécute l'obligation sans que le 
débiteur en ait connaissance. 
 
79. Cikk – Teljesítés harmadik személy útján 
 

(1) Ha a szerződés nem tartalmaz olyan kikötést, hogy a kötelezettnek kötelezettségét 
személyesen kell teljesítenie, és ez a teljesítés természetéből adódóan sem követelhető, a tel-
jesítésre a kötelezett részéről meghatalmazott, vagy harmadik személy útján abban az esetben 
is sor kerülhet, ha erről a kötelezettnek nincs tudomása. Ha ez azonban a jogosult számára 
hátrányos lenne, vagy a kötelezett irányában kifogást jelent be, a jogosult az ilyen teljesítést 
visszautasíthatja. 

(2) Ha a harmadik személy a kötelezettség teljesítéséhez hozzá járul, vagy a teljesítés 
bekövetkeztében közvetlenül érdekelt, a követelés rá száll. A jogosultat a szolgáltatás átvétel-
ének időpontjában mindenképp megilleti a követelésről a javára való kifejezett lemondás jo-
ga, kivéve, ha a harmadik személy a kötelezettséget időközben úgy teljesítette, hogy arról a 
kötelezettnek tudomása lett volna. 
 
Art.80. Incapacité du débiteur et du créancier 
 

1. Le paiement effectué par un débiteur incapable ne peut pas être attaqué, sauf 
s'il s'agit d'une prestation autre que celle qui est due ou qu'il est constitué par un acte de 
disposition de biens d'une valeur considérable, eu égard à la situation économique du 
débiteur, et a condition que le paiement n'exige pas la capacité d'agir du débiteur ou 
l'intervention du représentant légal de l'incapable. Toutefois, le créancier peut s'opposer 
à la demande d'annulation s 'il fournit la preuve que le paiement n'a entraîné aucun 
préjudice au débiteur. 
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2. Le débiteur n'est pas libéré du paiement effectué à un créancier incapable de le 
recevoir, si ce n'est dans les limites où il a profité à celui-ci, la charge de la preuve 
revenant au débiteur. 
 
80. Cikk - A jogosult és a kötelezett cselekvőképtelensége 
 

(1) Amennyiben a teljesítés a kötelezett cselekvőképességét, vagy  a cselekvőképtelen 
személy törvényes képviselőjének közreműködését nem követeli  meg, a cselekvőképtelen 
kötelezett részéről  nyújtott szolgáltatás nem követelhető vissza, kivéve, ha a teljesítés nem a 
tartozás szerinti szolgáltatással, vagy a kötelezett gazdasági helyzetének meg nem felelő javak 
rendelkezésére bocsátásával történt. A jogosult a megtámadás ellen kifogással léphet fel, ha 
bizonyítani tudja, hogy a teljesítés a kötelezettre nézve nem jelentett hátrányt. 

(2) A kötelezett az olyan jogosult részére történő teljesítéssel, aki ennek elfogadására 
képtelen, a kötelem alól - azt a mértéket kivéve, ami szerint a teljesítés a jogosult részére 
előnnyel járt - nem szabadul; az előny, és annak mértékének bizonyítása azonban a kötelezet-
tet terheli.  

 
Art.81. Destinataire du paiement 
 

1. Le paiement doit être effectué au créancier ou à son représentant expressément 
désigné à cet effet, ou à la personne indiquée par le créancier lui-même, même si elle 
n'est pas mentionnée dans le contrat, ou à la personne autorisée par la loi ou le juge à le 
recevoir. Le paiement effectué à un tiers qui n'est pas légitimé à le recevoir libère le 
débiteur si le créancier le ratifie, ou pour autant que celui-ci en ait tiré profit. 

2. Le paiement effectue à la personne qui parait légitimée, fût-ce en tant que 
représentant apparent, à le recevoir sur la base de circonstances univoques, libère le 
débiteur qui prouve qu'il a agi de bonne foi. La personne qui a reçu le paiement est 
tenue à le restituer au créancier effectif. 

3. Est sans effet le paiement effectué à un créancier qui ne peut pas le recevoir 
attendu qu'il est soumis à une procédure de mise sous séquestre, d'expropriation, ou 
autres mesures similaires. 
 
81. Cikk – A teljesítés elfogadói 
 

(1) A teljesíteni a jogosult, a jogosult erre megjelölt képviselője, vagy más, a szerződés-
ben nem nevesített személy, illetőleg a törvény, illetve a bíróság részéről a teljesítés elfogadá-
sára felhatalmazott személy felé kell. Az elfogadásra felhatalmazottsággal nem bíró harmadik 
személy felé történő teljesítéssel a kötelezett akkor szabadul, ha a jogosult ehhez hozzájárul, 
vagy ha abból előnyt húzott. 

(2) Ha a kötelezett  olyan személy irányában teljesít, aki  - akár álképviselőként is - a 
körülmények alapján az elfogadásra felhatalmazottnak tűnik, a kötelemből eljárása jóhisze-
műségének bizonyításával szabadul. Aki a teljesítést elfogadta, köteles azt a tényleges jogo-
sultnak kiadni. 

(3) Hatálytalan az olyan jogosult felé történő teljesítés, aki azt azért nem fogadhatja el, 
mert végrehajtási eljárás, kisajátítás vagy más, hasonló körülmény alatt áll.  
 
Art.82. Lieu de l'exécution 
 

1. Les obligations dérivant du contrat doivent être exécutées dans le lieu prévu, 
expressément ou implicitement, par celui-ci, ou, en l'absence d'une telle prévision, 
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compte tenu des usages et des circonstances, eu égard à la nature de la prestation qui est 
due. Si le lieu de la prestation n'est pas déterminé par le contrat et ne peut être induit 
sur la base des critères mentionnés ci-dessus, on observera les dispositions suivantes. 

2. L'obligation de livrer une chose certaine et déterminée doit être accomplie dans 
le lieu où la chose se trouvait quand l'obligation est née. Lorsqu'il s'agit de marchandises 
produites par le débiteur, leur livraison doit être effectuée auprès de l'établissement 
professionnel ou il est domicilié au moment de l'échéance. 

3. L'obligation ayant pour objet une somme d'argent doit être exécutée aux risques 
et périls du débiteur, au domicile du créancier ou, si celui-ci est un entrepreneur, au 
siège de son établissement professionnel au moment de l'écheance. Si le domicile ou 
l'établissement professionnel sont différents de ceux que le créancier avait quand 
l'obligation est née, et que ce fait rende plus onéreuse l'exécution, le débiteur a le droit, 
moyennant communication préalable au créancier, d'effectuer le paiement à son propre 
domicile. 

4. Dans tour les autres cas, l'obligation doit être exécutée au domicile que le 
débiteur a au moment de l' échéance. 
 
82. Cikk – A telesítés helye 
 

(1) A szerződésből eredő kötelezettségeket azon a helyen kell teljesíteni, amit a szerző-
dés kifejezett formában, vagy hallgatólagosan előír, ilyen a helyre vonatkozó szabályozás 
hiányában pedig azon a helyen, mely a kötelezett által nyújtandó szolgáltatás természetére is 
tekintettel a forgalmi szokásokból és a körülményekből következik. Ha a teljesítés helyét a 
szerződés nem határozza meg, s az a fenti körülmények alapján sem állapítható meg, a követ-
kező szabályokat kell alkalmazni. 

(2) A dologi tartozást azon a helyen kell teljesíteni, ahol a dolog a kötelezettség keletke-
zésének időpontjában található volt. A kötelezett által előállított áruk esetében azok kiadására 
a kötelezett hivatalos telephelyén (ahol az esedékesség időpontjában lakhelye található) kell, 
hogy sor kerüljön. 

(3) A pénztartozást az adós kockázatára a hitelező lakóhelyén, vagy ha a hitelező vállal-
kozás, az esedékesség időpontjában székhelyének minősülő telephelyén kell teljesíteni. Ha a 
hitelező lakóhelye vagy székhelye az esedékesség időpontjában különbözik attól, ami a köte-
lem keletkezésének időpontjában lakóhelye vagy székhelye volt, s ezért a teljesítés az adós 
számára terhesebbé válik, az adóst megilleti az a jog, hogy a szolgáltatást a hitelező előzetes 
értesítése után saját lakhelyén teljesítse. 

(4) Minden más esetben a kötelezettség a kötelezett az esedékesség időpontja szerinti 
lakhelyén teljesítendő. 

 
Art.83. Temps de l'exécution 
 

1. Les obligations qui dérivent du contrat doivent être exécutées dans un temps 
prévu, expressément ou implicitement, par le contrat, ou, à défaut d'une telle prévision, 
compte tenu des usages et des circonstances et eu égard à la nature de la prestation et au 
mode et au lieu où celle-ci doit être exécutée. Si le laps de temps à l'intérieur duquel la 
prestation doit être effectuée n'est pas déterminé par le contrat ou n'est pas susceptible 
d'être déterminé sur la base desdits critères, et qu'il n'est pas même raisonnable de 
prévoir pour le débiteur un laps de temps adéquat pour prédisposer et veiller à 
l'exécution, l'obligation doit être accomplie immédiatement. 
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2. Sauf convention contraire, l' exécution doit être accomplie à une heure 
raisonnable et, si le créancier est un entrepreneur, pendant l'horaire habituel de 
l'établissement professionnel. 

3. Si, dans le contrat, un terme est fixé poux l'exécution ou s'il est susceptible d'être 
déterminé en vertu des critères mentionnés ci-dessus, il est présumé en faveur du 
débiteur, lequel peut dès lors veiller à l'exécution avant même le terme, sauf si celui-ci 
résulte établi en faveur du créancier ou de tous les deux. Si le délai doit être réputé en 
faveur du créancier~ celui-ci peut refuser l'exécution anticipée, à moins qu'elle ne soit 
pas de nature à porter préjudice à ses intérêts. 

4. Si le terme n'a pas à être réputé en faveur du créancier, ce dernier ne peut 
exiger la prestation avant l'échéance que si le débiteur est devenu insolvable, ou s'il a 
diminué les garanties qu'il avait données de son propre fait ou qu'il n'a pas donné les 
garanties qu'il avait promises. 

5. Le débiteur ne peut pas répéter ce qu'il a payé d'avance parce qu'il ignorait 
l'existence du terme. 

6. Le terme avant lequel l'obligation doit être exécutée se calcule conformément à 
ce qui est prévu à l'art.58. Sauf convention contraire, si le terme échoit un jour férié il 
est réputé prorogé à la journée ouvrable suivante, dès lors qu'il n'y a pas d'usages 
différents. 
 
83. Cikk - A teljesítés időpontja 
 

(1) A szerződéses kötelezettségeket addig az időpontig kell teljesíteni, amely a szerző-
désben kifejezetten, vagy hallgatólagosan meghatározásra került, ilyen szabályozás hiányában 
pedig addig az időpontig, mely az adós  által nyújtandó szolgáltatás természetére, és a teljesí-
tés helyére is tekintettel a forgalmi szokásokból és következményekből adódik. Ha a szerző-
désben nem került meghatározásra, hogy a szolgáltatást milyen időtartamon belül kell teljesí-
teni, vagy ilyen időtartam a fenti körülmények alapján meg nem állapítható, valamint abban 
az esetben, ha az adós számára a teljesítés előkészítésére és ellenőrzésére megfelelő időtarta-
mot tűzni nem indokolt, a kötelezettség azonnal teljesítendő. 

(2) Ha a felek másként nem állapodnak meg, a teljesítésre ésszerű napszakban kell sor 
kerüljön. Ha a jogosult vállalkozás, a rendes üzleti órák alatt kell teljesíteni. 

(3) Ha a szerződésben a teljesítés időpontja rögzítésre kerül, vagy az a fenti kritériumok 
alapján meghatározható, vélelmezni kell, hogy ez a kötelezett számára kedvező, s hogy ko-
rábban is teljesíthet; más szabályok érvényesülnek azonban azokban az esetekben, mikor az 
időpont a jogosult, vagy a jogosult és a kötelezett javára került megállapításra. Ha úgy kell 
tekinteni, hogy az időpont a jogosult javára került meghatározásra, úgy ez az idő előtti teljesí-
tést visszautasíthatja, kivéve, ha a teljesítés természeténél fogva számára érdeksérelemmel 
nem jár. 

(4) Ha nem tekinthető úgy, hogy az időpont a jogosult javára került megállapításra, úgy 
az a teljesítést esedékesség előtt csak akkor követelheti, ha a kötelezett fizetésképtelenné vált, 
vagy ha a kötelezett az általa nyújtott biztosítékokat lecsökkentette, vagy az ígért biztosítéko-
kat nem nyújtotta. 

(5) A kötelezett az idő előtt megfizetett összeget arra való hivatkozással, hogy az esedé-
kesség időpontját nem ismerte, vissza nem követelheti. 

(6) A határidőt, melyen belül a kötelezettséget teljesíteni kell, az 58. Cikk rendelkezése-
inek megfelelően kell számítani. Ha a felek másként nem állapodnak meg, ezzel ellentétes 
szokások hiányában az olyan határidő, melynek utolsó napja munkaszüneti napra esik, a kö-
vetkező munkanapig meghosszabodik. 
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Art.84. Imputation du paiement 
 

1. Le débiteur de plusieurs dettes en argent ou de même espèce envers la même 
personne peut indiquer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter. L'imputation 
peut aussi concerner des obligations dérivant de contrats annulables et non coercibles; 
elle est obligatoire pour le créancier s'il ne la refuse pas avant un délai raisonnable. 

2. Si le débiteur ne déclare pas son intention, même implicitement, au créancier, 
celui-ci peut indiquer, en émettant la quittance ou ultérieurement, à quelle dette il 
entend imputer le paiement effectué, pourvu qu'il s'agisse d'une obligation non 
annulable et actionnable; le créancier ne peut, par la suite, modifier, une telle 
imputation. Le débiteur peut contester ladite imputation si le créancier a recouru à des 
subterfuges ou s'il a profité de manière déloyale des conditions personnelles du débiteur. 

3. Dès lors que ni le débiteur ni le créancier ne se sont prononcés sur l'imputation, 
le paiement doit être réputé relatif à la dette échue; entre plusieurs dettes échues à celle 
qui est la moins garantie; entre plusieurs dettes également garanties à celle qui est la 
plus onéreuse pour le débiteur; entre plusieurs dettes également onéreuses à la plus 
ancienne. Si de tels critères ne sont d'aucun secours, l'imputation se fait 
proportionnellement pour chacune des dettes. 
 
84. Cikk - A teljesítés elszámolása 
 

(1) Akinek ugyanazon személlyel szemben több pénztartozása, vagy azonos természetű 
kötelezettsége áll fenn, teljesítéskor meghatározhatja, mely tartozását szeretné kiegyenlíteni. 
A törlesztés meghatározása olyan kötelezettségeket is érinthet, melyek megtámadható, vagy 
peres úton nem érvényesíthető kötelezettségekből adódnak. A törlesztés meghatározás a jogo-
sult felé – ha megfelelő határidőn belül azt nem utasítja vissza - kötőerővel bír. 

(2) Ha a kötelezett hallgatólagosan sem nyilatkozik arról, mely tartozására kíván teljesí-
teni, a jogosult a nyugta utján, vagy később adhatja meg, hogy a teljesítést mely meg nem 
támadható és peresíthető követelésre kívánja elszámolni. A jogosult az így meghatározottakat 
később többé már nem változtathatja meg. A kötelezett e meghatározással ellentétesen járhat 
el, ha e meghatározás a jogosult részéről illetéktelen előny szerzésére irányult, vagy a jogosult 
a kötelezett körülményeiből meg nem engedett módon húzott előnyt. 

(3) Ha a betudásról sem a kötelezett, sem a jogosult nem nyilatkozik, úgy a teljesítést az 
esedékessé vált tartozásra kell elszámolni; több esedékes kötelezettség esetén arra, mely a 
kötelezett számára a legterhesebb; egyenlően terhes kötelezettségek esetén pedig arra, amely a 
legrégebbi. Ha e körülmények alapján sem dönthető el, a betudás minden kötelem vonatkozá-
sában, részarányosan történik. 

 
Art.85. Émission de la quittance et libération des garanties  
 

1. Le créancier, à la demande du débiteur qui a paye, doit délivrer une quittance 
en la forme que ce dernier a un légitime intérêt à prétendre. Les frais de la quittance 
sont, sauf convention contraire, à la charge du débiteur. 

2. Le créancier doit en outre noter sur le document qui établit l'existence de la 
créance, que celle-ci a été acquittée, même s'il le restitue au débiteur qui a le droit de 
l'exiger. Si le créancier affirme qu'il n'est pas en mesure de restituer un tel document, le 
débiteur a le droit d'exiger de sa part une déclaration relative à ce fait dans l'acte de 
quittance. 
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3. Le créancier qui a reçu le paiement doit restituer les biens meubles obtenus en 
gage, permettre la libération des autres biens des garanties réelles fournies pour la 
créance, et de tout autre lien qui de quelque façon que ce soit en limite la disponibilité. 
 
85. Cikk – Elismervény és a biztosítékok felszabadítása 
 

(1)  A jogosultnak a teljesítő kötelezett megkeresésére abban a formában kell elismer-
vényt kiállítania, amelyet a kötelezett jogszerűen követelhet. Ha a felek másként nem állapod-
tak meg, az elismervény költségeit a kötelezett viseli. 

(2) Egyebekben a jogosultnak arra a dokumentumra, mely a kötelezettség írásba fogla-
lását jelenti, fel kell jegyeznie, hogy a kötelezettség kiegyenlítésre kerül, s ha a jogosult köve-
teli, e dokumentumot neki ki kell adnia.  Ha a jogosult – állítása szerint – nincs olyan helyzet-
ben, hogy kiadjon ilyen dokumentumot, a kötelezettet megilleti a jog, hogy az ezt rögzítő, az 
átvételi elismervény részét képező feljegyzéshez ragaszkodjon. 

(3) A jogosultnak, aki felé a teljesítés megtörtént, a zálogul részére átadott ingóságokat 
vissza kell adnia, és hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a követelés biztosítására más dolgokon 
létesített dologi, és a dolog feletti rendelkezési jogot korlátozó egyéb jogi biztosítékok felsza-
badításra kerüljenek. 
 
 

Section 2 Exécution de certaines obligations contractuelles 
 

Második fejezet - Egyes szerződési kötelezettségek teljesítése 
 
Art.86. Exécution des obligations pécuniaires 
 

1. Les dettes pécuniaires s'éteignent lorsque le débiteur met à la disposition du 
créancier à travers les moyens en usage dans la pratique le montant qui lui est dû, dans 
la monnaie ayant légalement cours au moment du paiement. Les versements effectués 
moyennant domiciliation bancaire ou sous formes équivalentes sont libératoires sans que 
soit nécessaire leur acceptation de la part du créancier ou, faute de celle-ci, de leur offre 
conformément à l'art. 105. 

2. Si une telle monnaie na plus cours légalement ou si son emploi n'est plus admis 
ou possible au moment du paiement, celui-ci doit se faire en monnaie légale d'un 
montant équivalent à la valeur de la monnaie que l'on a d'abord employée. 

3. Si une dette pécuniaire doit être payée en une période postérieure à celle où elle 
est née, le débiteur, sauf convention contraire ou différente, est tenu de verser au 
créancier les intérêts compensatoires sur ladite somme dans la mesure qui a été 
convenue par écrit par les parties, ou, à défaut d'accord, dans la mesure prévue dans 
l'art. 169 al. 3. En outre, dès lors que la dépréciation de la monnaie, au moment de 
l'échéance de la dette, entraîne une perte de valeur supérieure à cinquante pour cent par 
rapport au moment où elle est née, le débiteur est tenu, sauf convention contraire au 
différente, de payer au créancier, qui n'est pas en retard dans l'exécution de son 
obligation, une somme supplémentaire, par rapport à celle qui correspond à la valeur 
nominale, et qui sera calculée comme le prévoit l'art. 169 al. 4. 

4. Le versement spontané d'intérêts dans une mesure supérieure à celle qui a été 
indiquée dans l' alinéa précédent, pourvu qu'elle ne soit pas usuraire, ne donne pas droit 
à une répétition de l'excédent. 

5. Sauf convention contraire ou différente, le débiteur d'une obligation pécuniaire, 
qui est en retard dans son exécution, répond dans tous les cas du préjudice qu'il a causé 
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au créancier par suite de la dépréciation monétaire qui est intervenue, même si elle est 
inférieure au seuil mentionné à l'alinéa 3 du présent article, et comme le prévoit l'art. 
169 al. 3. 
 
86. Cikk – Pénztartozás teljesítése 
 

(1) A pénztartozás megszűnik, ha az adós a hitelezőnek a tartozás összegét a szerződés 
szerinti időpontban és helyszínen, a fizetésre vonatkozó törvényes fizetőeszközben, az üzleti 
gyakorlatnak egyébként megfelelő módon rendelkezésére bocsátja. A banki, vagy ezzel egye-
nértékű átutalásokkal történő fizetés esetén az adós a hitelező hozzájárulása nélkül, a hiányzó 
hozzájárulása esetén pedig úgy szabadul, hogy a 105. Cikk szerinti valamely cselekményre 
szükség lenne. 

(2) Ha a fizetési eszköz többé már nincs forgalomban, illetőleg felhasználása a fizetés 
időpontjában többé már nem megengedett, vagy nem lehetséges, a fizetést valamely olyan 
törvényes fizető eszközzel, s abban az összegszerűségben kell teljesíteni, amely az eredetileg 
alkalmazandó fizetési eszköz szerinti értéknek megfelel. 

(3) Ha a pénztartozást későbbi időpontban kell kiegyenlíteni, mint amikor keletkezett, 
az adósnak - hacsak a felek másként nem állapodtak meg - a tartozás összege után a hitelező 
részére kiegyenlítő kamatot kell fizetnie. Ha a kamat nagysága vonatkozásában a felek írásban 
nem állapodtak meg, arra a 169. Cikk (3) bekezdésében foglaltak irányadók. Abban az eset-
ben, ha a kötelezettség keletkezése és esedékessége között a pénz leértékelésének mértéke az 
50%-ot meghaladja, az adós – a felek eltérő megállapodásának hiányában – a saját kötelezett-
ségével késedelembe nem esett hitelezőnek köteles a 169. Cikk (4) bekezdés szerint kiszámí-
tásra kerülő névérték szerinti pótlólagos pénzösszeget megfizetni.   

(4) Aki az előző bekezdésben meghatározottakhoz képest saját elhatározásából maga-
sabb kamatot fizet, a többletet – uzsorás kamat esetét kivéve – vissza nem követelheti. 

(5) Ha a felek másként nem állapodtak meg, az adós a pénztartozás késedelmes teljesí-
tése esetén mindenképpen felel azokért a károkért, amit a hitelező a 169. Cikk (3) bekezdésé-
nek megfelelően az időközben bekövetkezett pénz elértéktelenedés esetére kikötött, abban az 
esetben is, ha a károk az e Cikk (3) bekezdésében meghatározott határon belül esnek. 

 
Art.87. Exécution des obligations cumulatives et alternatives 
 

1. Quand dérive du contrat l'obligation d'effectuer deux ou plusieurs prestations, 
s'il ne résulte pas autrement de la volonté des parties, des circonstances ou des usages, le 
débiteur est tenu d'exécuter toutes les prestations. 

2.Quand dérive du contrat une oblation avec prestation alternative, le débiteur est 
tenu d'exécuter l'une des deux ou l' une d' entre elles, mais il n' a pas la faculté d' 
exécuter partie de l'une et partie de l'autre ou des autres. 

3. Sauf convention différente des parties, l'option appartient au débiteur et prend 
effet à partir de la déclaration d'option ou avec le commencement d'exécution de l'une 
des prestations. 

4. Si la partie à laquelle appartient l'option n'exerce pas celle-ci, l'option passe à 
l'autre partie contractante, sauf si cette dernière entend procéder à la résolution du 
contrat et exiger la réparation du dommage. 

5. Si l'une des prestations alternatives devient impossible pour une cause qui n'est 
imputable à aucune des parties, l'obligation est réputée pure et simple. Si l'impossibilité 
dérive d'une cause imputable à l'une des parties, l'autre partie contractante peut 
considérer que celle-ci n'exécute pas l'obligation. 
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87. Cikk – Halmozott és vagylagos kötelezettségek teljesítése 
 

(1) Ha a szerződés két vagy több teljesítési kötelezettséget ír elő, a kötelezettnek – ha 
csak a felek akaratából, a körülményekből vagy a forgalmi szokásokból más nem következik 
–  minden kötelezettséget teljesítenie kell. 

(2) Ha a szerződés több szolgáltatás közötti választást megengedő kötelezettséget ír elő, 
a kötelezettnek ezek valamelyikét kell teljesítenie. Az egyes szolgáltatások vonatkozásában 
azonban részteljesítést nem nyújthat. 

(3) A felek ellenkező értelmű megállapodásának lehetőségét fenntartva, a választás joga 
a kötelezettet illeti. A választás a megjelölő nyilatkozat tételével, vagy valamely teljesítés a 
kötelezett általi megkezdésével visszavonhatatlanul hatályossá válik. 

(4) Ha az erre feljogosított fél választási jogát a megállapított határidőn belül nem gya-
korolja, a jog a másik félre száll át, kivéve, ha e fél - kártérítés követelése mellett- a szerző-
dést fel  kívánja bontani. 

(5) Ha valamely esemény nyomán a választható teljesítések egyike lehetetlenné válik, s 
ezért az eseményért egyik fél sem felel, a tartozás a lehetséges szolgáltatással kell teljesíteni. 
Ha a lehetetlenné válásért az egyik fél felel, a másik fél úgy jár el, mintha a felelős fél kötele-
zettségét nem teljesítette volna. 
 
Art.88. Exécution des obligations solidaires et indivisibles 
 

1. Sauf convention contraire et sous réserve que la loi n'en dispose autrement, 
quand dérive du contrat l'obligation à la charge de deux ou de plusieurs débiteurs d' 
accomplir la même prestation, le créancier a le droit d'en exiger l'exécution intégrale de 
la part de n'importe lequel des débiteurs en question, à son choix, et l'exécution effectuée 
par un codébiteur éteint l'obligation. 

2. Le codébiteur qui a exécute totalement ou partiellement l'obligation a le droit 
d'exiger des autres codébiteurs les quotes-parts de la dette payée ou de la partie de la 
dette payée qui sont à la charge de chacun d'entre eux et qui, sauf convention contraire, 
sont réputées égales. 

3. Si un débiteur est tenu d'effectuer une prestation en faveur de plusieurs 
créanciers, chacun d'entre eux a le droit de demander l'exécution de toute l'obligation si 
et seulement si elle est indivisible ou si cela a été expressément convenu ou si cela a été 
disposé par la loi: dans ce cas, l'exécution en faveur de l'un des cocréanciers libère 
également le débiteur à l'égard de tous les autres. Dans les rapports internes, l'obligation 
solidaire se divise en parts égales entre plusieurs créanciers, sauf convention contraire, à 
moins quelle n'ait été contractée dans l'intérêt exclusif de l'un ou de certains d'entre eux. 

4. Pour le cas indiqué à l'a1. 1, sauf convention différente, l'intimation à exécuter 
l'obligation, et toute autre vocation ou déclaration concernant le sort de la dette, 
destinée également à interrompre la prescription ou à renoncer à la créance, doivent 
être adressées à tour les débiteurs, sous peine d'inefficacité, sauf si elles ne doivent avoir 
d'effet qu'à l'encontre de l'un des codébiteurs à hauteur de la quote-part idéale qui est à 
sa charge. Pour le cas indiqué l'a1. 3, chaque communication adressée au débiteur par 
l'une des cocréanciers n'a d'effet, sauf convention contraire, qu'à l'égard de celui qui 
l'émet. 

5. Les obligations qui sont indivisibles en raison de leur nature ou de la manière 
dont elles ont été considérées par les parties contractantes sont réglées par les 
dispositions du présent article, dans la mesure où elles sont applicables. 
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88. Cikk – Egyetemleges és oszthatatlan kötelezettségek teljesítése 
 

(1) A felek ezzel ellentétes megállapodásának,  vagy ellentétes törvényi rendelkezés le-
hetőségének fenntartásával, ha a szerződés egy, vagy több kötelezettet ugyanazon szolgáltatás 
nyújtására kötelez, a jogosult választása szerint bármely kötelezettől teljes körű teljesítést 
követelhet. Az egyik kötelezett részéről történő teljesítés esetén a többi egyetemleges kötele-
zett a szabadul. 

(2) Ha az egyik egyetemleges kötelezett a kötelezettséget egészben vagy részben teljesí-
tette, a többi kötelezettől az teljesítésből rájuk eső rész kiegyenlítését követelheti. Ha a felek 
másként nem állapodtak meg, úgy az egyes egyetemleges kötelezettekre eső hányadot egyen-
lőnek kell tekinteni. 

(3) Ha a kötelezettnek több jogosult irányában kell teljesítenie, úgy minden jogosult tel-
jes körű  teljesítést csak akkor követelhet, ha a kötelezettség oszthatatlan, illetőleg a felek így 
állapodtak meg, vagy azt jogszabály írja elő. Ebben az esetben a kötelezett az egyetemleges 
jogosultak egyike felé történő teljesítéssel a többi jogosult vonatkozásában is szabadul. A jo-
gosultak egymás közötti viszonyaikban – ha csak másként nem állapodtak meg – a teljes köte-
lezettség teljesítésének azonos hányadára tarthatnak igényt, kivéve, ha a kötelezettségben ki-
zárólag egy jogosult, vagy meghatározott jogosultak érdekében állapodtak meg. 

(4)  Az (1) bekezdés szerinti egyetemleges felelősség esetén – hacsak a felek másként 
nem állapodtak meg – a teljesítésre való felhívás, s minden más, a tartozás sorsát érintő köz-
leményt vagy nyilatkozatot - mint az elévülés megszakadás vagy a tartozáslemondás - vala-
mennyi egyetemleges kötelezett irányában ki kell fejezni. Ellenkező esetben e közlemények 
hatálytalanok, kivéve, ha céljuk szerint csak egy egyetemleges kötelezett vonatkozásában, a 
kötelem az e kötelezettre eső eszmei hányadát illetőn fejtenek ki joghatást. A (3) bekezdés 
szerinti esetben a kötelezetthez valamely egyetemleges jogosult által intézett nyilatkozat - 
hacsak a felek másként nem állapodtak meg -  joghatást  kizárólag e jogosult vonatkozásában 
keletkezhet. 

(5) Jelen Cikk rendelkezései – amennyiben azok alkalmazhatók – irányadók az olyan 
kötelezettségekre is, amelyek a törvény alapján, természetüknél fogva, vagy a felek meglátása 
szerint oszthatatlanok. 
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TROISIEME PARTIE 
 

HARMADIK RÉSZ 
 

Titre VIII - Inexécution du contrat 
 

VIII. Cím – A szerződés nem teljesítése 
 

Section 1 Dispositions générales 
 

Első fejezet - Általános rendelkezések 
 
Art. 89. Notion d'inexécution 
 
Sous réserve de ce que prévoient les dispositions suivantes, une obligation contractuelle 
est considérée comme inexécutée si l'un des contractants ou ses collaborateurs ou ses 
délégués adoptent un comportement différent par rapport à celui qui est prévu par le 
contrat, ou si se vérifie une situation de droit ou de fait différente de celle que l'on peut 
tenir pour promise. 
 
89. Cikk – A nem teljesítés fogalma 
 
A következőkben foglalt rendelkezések fenntartásával valamely szerződéses kötelezettség 
akkor minősül nem teljesítettnek, ha  a felek egyike, vagy a fél alkalmazottja a szerződésben 
megállapodottaktól eltérő magatartást tanúsít, vagy olyan jogi, ténybeli helyzet áll be, amely a 
megállapodottakhoz képest eltérőnek tekinthető. 
 
Art. 90. Débiteur qui déclare ne par vouloir exécuter 
 

1. Si le débiteur déclare par écrit au créancier qu'il n'entend pas exécuter, ce 
dernier a la faculté de lui communiquer par écrit et sans délai, et en tout cas dans les 
huit jours, qu'en vertu de cette déclaration il considère l'obligation comme inexécutée. A 
défaut d'une telle communication, le créancier ne saurait refuser l'exécution qui a lieu 
successivement. 

2. Le débiteur, dans les huit jours qui suivent la réception de la communication 
mentionnée à l'alinéa précédent, peut contester par écrit la déclaration du créancier 
selon laquelle l'obligation est inexécutée, et si ce dernier, dans les huit jours qui suivent, 
ne déclare pas par écrit qu'il révise sa position, il devra s'adresser au juge compétent 
dans un nouveau délai de trente jours. En cas d'inertie du débiteur, l'inexécution sera 
définitivement tenue pour certaine. 

3. Sous réserve d'un accord différent entre les parties, les délais indiqués dans les 
alinéas qui précèdent et dans les articles suivants demeurent suspendus pour la durée 
des périodes habituelles de fête et de vacances et comme il est prévu à l‘ art. 58. 
 
90. Cikk – A teljesítés megtagadása 
 

(1) Ha a kötelezett a jogosult felé írásban akként nyilatkozik, hogy nem fog teljesíteni, a 
jogosult a kötelezettnek haladéktalanul, legkésőbb azonban nyolc napon belül írásban tudo-
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mására hozhatja, hogy a megtagadó nyilatkozat következményeként a kötelezettségeit nem 
teljesítettnek tekinti. Ilyen nyilatkozat hiányában a jogosult a késedelmes teljesítést nem uta-
síthatja vissza. 

(2) A kötelezett a jogosult az előző bekezdésben körülírt, a nem teljesítésre vonatkozó  
nyilatkozata kézhezvételétől számított nyolc napon belül ellenvetéssel élhet. Ha a jogosult a 
következő nyolc napban írásban nem nyilatkozik arról, hogy álláspontját felülvizsgálja, a kö-
telezettnek 30 napon belül az illetékes bírósághoz kell fordulnia. Ha ezt a kötelezett elmu-
lasztja, az adósság végérvényesen nem teljesítettnek minősül. 

(3) Ha a felek másként nem állapodtak meg, az előző bekezdésben és a következő Cik-
kekben megjelölt határidőkbe az ünnep- és pihenőnapok nem számítanak bele; egyebekben az 
58. Cikkben foglaltak érvényesülnek. 
 
Art. 91. Débiteur qui n'est pas en état d'exécuter 
 

1. Si avant l'échéance du terme, il apparaît raisonnable d'estimer que le débiteur 
n'est pas ou ne s'est pas mis dans les conditions d'exécuter une obligation contractuelle, 
ou qu'il n'est pas en état de l'exécuter sans défauts notables, et que tout cela n'est pas dû 
à un fait positif ou à une omission du créancier, ce dernier peut l'inviter par écrit à 
fournir dans un délai raisonnable, et qui ne sera pas inférieur à quinze jours, une 
garantie appropriée concernant la future exécution et déclarer qu'en l'absence de celle-
ci l'inexécution sera définitivement tenue pour certaine. 

2. Le débiteur, s'il ne fournit pas la garantie requise, peut, dans un délai de huit 
jours, contester par écrit la requête du créancier et doit, si ce dernier ne révise pas par 
écrit sa position dans un délai ultérieur de huit jours, s'adresser au juge dans un 
nouveau délai de trente jours. En cas d'inertie du débiteur, l'inexécution est 
définitivement tenue pour certaine. 
 
91. Cikk – Az adós fizetésképtelensége 
 

(1) Ha az esedékesség beállta előtt értelemszerűen feltételezhető, hogy a kötelezett a tel-
jesítésig fizetésképtelenné válik, vagy valamely szerződéses kötelezettsége teljesítésére nem, 
vagy csak jelentős hiánnyal lesz képes, s ez a jogosult valamely tevőleges vagy tűrésre irá-
nyuló cselekményére nem vezethető vissza, a jogosult írásban felhívhatja a kötelezettet, hogy 
megszabott határidőn belül - mely azonban 15 napnál nem lehet kevesebb - a jövendőbeli 
teljesítésre nyújtson megfelelő biztosítékot, s úgy nyilatkozhat, hogy ennek hiányában a nem 
teljesítést végérvényesnek tekinti. 

(2)   Az a kötelezett aki nem nyújtja a követelt biztosítékot, a jogosult felhívását nyolc 
napon belül írásban vitathatja. Ha a jogosult további nyolc napon belül álláspontját írásban 
nem vizsgálja felül, az adósnak 30 napon belül bírósághoz kell fordulnia. Ha az adós ezt el-
mulasztja, az adósság végérvényesen nem teljesítettnek minősül. 

 
Art. 92. Inexécution de l'obligation de livrer une chose déterminée 
 

1. L'obligation de livrer une chose certaine et déterminée est considérée comme 
inexécutée si la chose n'est pas livrée avant le terme et de la manière prévue, ou si elle est 
livrée mais présente des défauts, ou si est livrée une chose différente ou que l'on peut 
tenir pour telle, à moins que, dans les différents cas mentionnés, et sous réserve de 
dommages-intérêts: 

a) le débiteur obtienne du créancier une prorogation du terme ou qu'elle lui soit 
concédée par le juge pour des motifs raisonnables; 
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b) qu'il s'agisse de défauts auxquels on peut remédier et que le créancier accepte 
que le débiteur prenne à sa charge, dans un délai raisonnable, les réparations ou que le 
juge l'autorise à les effectuer; 

c) la chose due se soit perdue ou se soit détériorée sans que soit engagée la 
responsabilité du débiteur ou que le créancier accepte la livraison d'une chose différente 
ou que le juge déclare que, pour des motifs raisonnables, l'exécution peut dès lors être 
considérée comme effectuée; 

d) le créancier exerce la faculté de verser une contrepartie réduite en proportion 
de la moindre valeur de la chose reçue et dont le montant, en l'absence d'un accord, est 
fixé par le juge. 
 
92. Cikk – Egyedi tartozás nem teljesítése 
 
Valamely meghatározott dolog átadására vonatkozó kötelezettség akkor számít nem teljesí-
tettnek, ha a dolog határidőn belül, a meghatározott úton és módon nem, vagy hiányosan kerül 
leszállításra, a kötelezett más dolgot, vagy másnak tartható dolgot szállított. E rendelkezés 
nem érvényesül azokban az esetekben, mikor: 

a.) a kötelezett részére a jogosult vagy a bíróság jogszerű okra visszavezethetően a ha-
táridő meghosszabbítását  lehetővé teszi; 

b.) a hiányosság természete olyan, hogy kiküszöbölhető, és a jogosult a kötelezett költ-
ségére meghatározott időn belüli kijavításához hozzájárul, vagy azt a bíróság rendeli el; 

c.)   a tartozást jelentő dolog a kötelezettnek fel nem róható módon elveszett, megrongá-
lódott, vagy ha a jogosult a más dologgal történő teljesítést elfogadja, illetőleg ha a bíróság 
ésszerű okokra hivatkozva úgy rendelkezik, hogy a teljesítés megtörténtnek tekinthető; 

d.) a jogosult azt a lehetőséget választja, hogy a tartozás összefüggésében kevesebb ér-
tékűnek minősülő, szállított áruért csökkentett árat fizet; az ár nagyságát – ha a felek arról 
nem tudnak megállapodni – a bíróság határozza meg. 

A kártérítésre vonatkozó igények mindegyik esetben fennmaradnak. 
 

Art. 93. Inexécution de l'obligation de livrer une quantité de choses génériques 
 
L'obligation de livrer une quantité de choses déterminées seulement en genre est 
considérée comme inexécutée si celle-ci n'est pas livrée avant le terme et de la manière 
prévue, si elle est livrée dans une qualité ou en quantité inférieure ou supérieure à celle 
qui est due, ou dans une espèce différente, à moins que, dans les différents cas 
mentionnés, et sous réserve des dommages-intérêts: 

a) le débiteur obtienne du créancier une prorogation du terme pour la livraison de 
toutes les choses ou de celles qui n'ont pas encore été livrées ou qu'une telle prorogation 
lui soit concédée par le juge pour des motifs raisonnables; 

b)  le créancier restitue l'excédent, ou qu'il le conserve en le payant au prix prévu 
par le contrat; 

c) le créancier accepte les choses reçues dans une qualité ou en quantité inférieure, 
tout en versant une contrepartie proportionnellement moindre, dont la mesure, en 
l'absence d'un accord, sera fixée par le juge; 

d) la quantité de choses dues, ou une partie d'entre elles, s'est perdue ou s'est 
détériorée, sans que soit engagée la responsabilité du débiteur, et que le créancier 
accepte la livraison dune quantité de choses différentes ou le remplacement de certaines 
d'entre elles ou la réparation de celles qui présentent un défaut ou que le juge estime 
que, pour des motifs raisonnables, l'obligation peut être considérée comme exécutée par 
suite de la livraison de choses différentes ou en partie remplacées ou réparées. 
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93. Cikk – Fajlagos kötelezettség nem teljesítése 
 
Valamely, csak fajtája szerint meghatározott dolog mennyiségének átadására vonatkozó köte-
lezettség akkor minősül nem teljesítettnek, ha a dolgokat a meghatározott határidő elteltéig, az 
előírt úton és módon nem szállítják le, ha abból túl sokat vagy túl keveset szállítanak, vagy a 
dolog a tartozáshoz szerintihez képest rosszabb vagy jobb minőségű, illetőleg ha más fajtából 
való. Nem érvényesül ez a rendelkezés abban az esetben, mikor: 

a.)  a jogosult a kötelezettnek teljes körben, vagy a még leszállításra nem került dolgok 
tekintetében a teljesítésére határidő hosszabbítást enged, vagy a kötelezettnek méltányossági 
okokból a bíróság az ilyen határidő meghosszabbítását teszi lehetővé; 

b.) ha a jogosult a többletet visszaadja, vagy a felek között a szerződésben megállapo-
dott ár megfizetése ellenében megtartja; 

c.) a jogosult a mennyiségileg kevesebb, vagy minőségileg rosszabb szállítást elfogadja, 
ám ezért alacsonyabb – a felek megállapodása hiányában a bíróság által megállapított mértékű 
– árat fizet; 

d.) a tartozást jelentő dolog, vagy annak egy része a kötelezettnek fel nem róható módon 
elveszett vagy megrongálódott, vagy ha a jogosult más dolgok szállítását, egyes dolgok más 
dolgokra való kicserélését, illetve a hiányosan történt szállítás esetén a pótlást elfogadja, vagy 
ha a bíróság méltányos okokból  úgy rendelkezik, hogy a (részleges) teljesítés a más dolgok-
kal való, a valamennyi dologra, vagy a dolgok egy részére vonatkozó kijavítással megtörtént-
nek kell tekinteni. 

A kártérítési igények mindegyik esetben fennmaradnak. 
 
Art. 94. Inexécution d'une obligation de faire 
 

1. L'obligation de faire est à considérer comme inexécutée si l'oeuvre n'a pas été 
achevée avant le terme prévu par le contrat, ou qu'elle a été exécutée partiellement, ou 
de manière défectueuse, ou à l' aide de choses ou de matériaux inappropriés, à moins 
que, dans les cas mentionnées, et sous réserve de dommages-intérêts, le créancier ou le 
juge concède au débiteur un délai pour l'achèvement des œuvres, ou pour l'elimination 
des défauts, ou pour les réparations des dommages occasionnés, ou pour le 
remplacement des choses ou des matériaux inappropriés qui ont été employés, à 
condition que de telles réparations et substitutions puissent être considérées comme 
raisonnables en vertu du contrat, de l'usage, ou de la bonne foi. 

2. Il n'y a pas inexécution si le débiteur se trouve, sans que sa responsabilité soit 
engagée, dans l'impossibilité d'effectuer une prestation personnelle consistant à faire, et 
que le créancier ou le juge lui octroie la faculté de se faire remplacer par une autre 
personne compétente, toute responsabilité relative à l'exécution de la prestation en 
question restant en tout état de cause à la charge du débiteur. 

3. S'il s'agit d'une obligation du type de celles mentionnées à l'art.75 a1.2, elle sera 
considérée comme inexécutée si le résultat obtenu n'est pas satisfaisant, à moins que le 
débiteur prouve qu'il est en possession de l'hablitation professionnelle voulue, quand elle 
est requise, et en outre qu'il a recouru en temps utile aux techniques nécessaires, ainsi 
qu'aux moyens, aux instruments, aux lieux, aux collaborateurs appropriés et de 
circonstance. 
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94. Cikk – Tevőleges kötelezettség nem teljesítése 
 

(1) Valamely tevőleges kötelezettség akkor minősül nem teljesítettnek, ha a munka a 
szerződésben meghatározott időtartam lejártáig nem kerül befejezésre, vagy teljesítés részle-
gesen, hiányosan, illetve alkalmatlan dolgokkal vagy anyagokkal történik. E rendelkezés nem 
érvényesül, ha a jogosult vagy a bíróság a kötelezett számára a munka befejezésére, a hiányok 
vagy okozott károk kiküszöbölésére, az alkalmatlan dolgok vagy anyagok kicserélésére – ha 
az ilyen kijavítás a szerződés a forgalmi szokások vagy a jóhiszeműség és tisztesség követel-
ményének megfelelőn ésszerűnek tűnik - határidőt állapít meg. A kártérítési igények fennma-
radnak. 

(2) Nem áll fenn nem teljesítés esete, ha személyes jellegű szolgáltatás teljesítése a kö-
telezett részéről – megbízott igénybe vétele lehetőségének hiányában - lehetetlenné vált, és a 
jogosult, vagy a bíróság lehetővé teszi, hogy a kötelezett helyett más, alkalmas személy telje-
sítsen; a teljesítésért való a felelősség azonban minden esetben a kötelezettet terheli. 

(3) Amennyiben a 75. Cikk (2) bekezdés szerinti kötelezettség esete forog fenn, az ak-
kor számít nem teljesítettnek, ha a célzott eredményt nem érték el, kivéve, ha a kötelezett bi-
zonyítja, hogy a szükséges szakmai ismeretekkel rendelkezik, s hogy a megfelelő időpontban 
a szükséges technikákat, s körülményekhez képest megfelelő eszközöket, szerszámokat, hely-
színeket és munkatársakat vette igénybe. 
 
Art. 95. Inexécution d'une obligation de ne pas faire 
 
1. L'obligation de ne pas faire sera considérée comme inexécutée à chaque fois qu'un 
acte est commis en violation avec celle-ci, à moins qu'il soit dû à un auxiliaire ou à un 
délégué n'ayant pas connaissance de l'interdiction qui a fait l'objet de la convention et 
qui a été incluse dans un contexte contractuel plus ample, et que le créancier ou le juge 
accorde au débiteur un délai pour la démolition ou la remise en état, et que ce dernier y 
pourvoit en temps utile, sous réserve de dommages-intérêts. 
 
95. Cikk - Felhagyásra vonatkozó kötelezettségség elmulasztása 
 
Valamely cselekménnyel való felhagyásra vonatkozó kötelezettség minden esetben nem telje-
sítettnek minősül, ha a kötelezettséggel ellentétes magatartást tanúsítanak. E rendelkezés nem 
érvényesül, ha a cselekmény a kötelezett olyan segítőjének vagy alkalmazottjának cselekmé-
nye, aki a szerződés tárgyát képező, vagy a szerződéssel összefüggő tilalomról nem bírt tu-
domással, és a jogosult, vagy a bíróság az eredeti helyzet helyreállítására határidőt engedett, s 
ennek a kötelezett megfelelő időn belül eleget tesz. 
 
Art. 96. Demeure du débiteur 
 
Le débiteur ne saurait être considéré en demeure: 

a) si nulle date finale ni terme constitué par une certaine période de jours, de mois 
ou d'années n'a été consensuellement fixe pour l'exécution, et que le créancier a omis de 
sommer préalablement le débiteur, par écrit, d'exécuter l'obligation en lui fixant un 
délai raisonnable; 

b) si le créancier ou le juge a accordé préalablement au débiteur un délai 
supplémentaire pour l'exécution; 

c) si, dans les contrats synallagmatiques, le créancier est en retard dans l'exécution 
de la prestation par lui due et pour laquelle est prévu un terme déjà échu; 
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d) si le débiteur a offert en temps utile toute la prestation due au créancier, en lui 
demandant de la recevoir, sous réserve des effets de l'éventuelle mise en demeure. 

 2. Si les termes prévus aux lettres a) et b) du présent article sont échus, et hormis 
l'une des situations prévues aux lettres c) et d) de ce même article, le débiteur est 
considéré en demeure. Par conséquent, il n'est pas libéré, et est responsable des 
dommages même si la perte de la chose due ou l'impossibilité survenue en cours de 
prestation ne sont pas liées à des causes qui lui sont imputables, sous réserve qu'il 
prouve que la chose ou l'oeuvre due aurait subi le même dommage si elle avait été à la 
disposition du créancier. Toutefois, dans ce dernier cas, il est tenu de verser au créancier 
la somme qu'il perçoit du responsable ou d'un assureur par suite de la destruction ou de 
la soustraction de la chose par lui due ou pour la non exécution de l'oeuvre. 
 
96. Cikk – A kötelezett késedelme 
 

(1) A kötelezett nem minősül késedelembe esőnek: 
a.) ha a teljesítés vonatkozásában a felek sem határnapban, sem napokban, hónapokban 

vagy években számított határidőben nem állapodtak meg, és a jogosult a kötelezettet előzete-
sen és írásban nem hívta fel arra, hogy kötelezettséget megszabott határidőn belül teljesítse; 

b.) ha a kötelezett számára a jogosult, vagy a bíróság megelőzően a teljesítésre póthatár-
időt szabott; 

c.) ha visszterhes szerződések esetében a jogosult már esedékessé vált saját tartozásával 
késedelemben van; 

d.) ha a kötelezett a jogosultnak a megfelelő időn belül a teljes körű teljesítést úgy aján-
lotta fel, hogy azt annak elfogadására felhívta; a jogosulti késedelem jogkövetkezményei 
fennmaradnak. 

(2) Ha a jelen cikk a.) és b.) pontja szerint megállapított határidők eltelnek, s a c.) és d.) 
pont szerinti körülmények nem forognak fenn, a kötelezett késedelembe esett. Ennek követ-
keztében nem szabadul, s a 162. és következő Cikkek szerint – amennyiben azok alkalmazha-
tók - felel a késedelemből adódó károkért. Felelőssége abban az esetben is fennáll, ha a tarto-
zás tárgyát képező dolog elvesztése vagy a késedelem nyomán fellépő lehetetlenülés a kötele-
zettnek nem róható, kivéve, ha bizonyítja, hogy a tartozás tárgyát képező dolog vagy munka 
vonatkozásában akkor is ugyanezek a károk léptek volna fel, ha azokat a jogosult rendelke-
zésre bocsátotta volna. Ez utóbbi esetben azonban a kötelezett köteles a jogosult felé azt az 
összeget megfizetni, melyhez a tartozása tárgyát képező dolog vonatkozásában annak meg-
semmisülése vagy eltulajdonítása alapján a felelőstől vagy a biztosítótól jutott, illetőleg a nem 
teljesítés révén megtakarított. 
 
Art. 97. Obligations qui ne peuvent être considérées comme inexécutées 
 

1. Même si le débiteur est en retard dans l'exécution de la prestation due ou que 
celle-ci n'a été exécutée que partiellement, on ne pourra considérer qu'il y a eu 
inexécution dès lors que sont produits précédemment des événements extraordinaires et 
imprévisibles qui ont rendu excessivement, onéreuse l'exécution et qui, par conséquent, 
comme le prévoit l' art. 157, donnent au débiteur le droit d' obtenir une nouvelle 
négociation du contrat. Le débiteur dot néanmoins avoir communiqué au créancier son 
intention de faire recours à ce droit avant l'échéance du terme prévu pour l'exécution ou 
avant que le créancier lui ait adressé la sommation prévue à l'art.96 lettre a) qui 
précède. Le débiteur est déchu de son droit si, en l'absence d'un accord avec le 
créancier, il s'abstient de recourir au juge dans les trente jours qui suivent la 
communication mentionnée ci-dessus. 
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2. Si après la conclusion du contrat la prestation devient objectivement impossible, 
pour des motifs desquels le débiteur ne doit répondre, il n'y a pas inexécution de 
l'obligation; mais si dans le contrat il apparaît explicitement ou implicitement qu'est 
contenue une garantie que l'execution est possible, le débiteur doit procéder à 
l'indemnisation du dommage que le créancier a subi pour avoir compté sur l'exécution 
de la prestation. 
 
97. Cikk – Nemteljesítésnek nem minősülő zavar a teljesítésben 
 

(1) Amennyiben a kötelezett a tartozás teljesítésével késedelemben van, vagy a tartozást 
csak részben teljesítette, nem áll fenn nemteljesítés esete, ha ezt megelőzően olyan szokatlan 
és előre nem látható események léptek fel, melyek a teljesítést a kötelezett számára túlzottan 
terhessé tudnák tenni; ennek követlezményeképp a kötelezett a 157. Cikkben foglaltaknak 
megfelelően a szerződés újratárgyalását követelheti. A kötelezettnek azonban arról a szándé-
káról, hogy e jogával elérni kíván, a jogosultat – a teljesítésre megállapított határidő lejárta 
előtt, illetve mielőtt őt a jogosult a 96. Cikk a.) pontja szerinti figyelmeztetésben részesítené – 
tájékoztatnia kell.  

(2) Ha a teljesítés a szerződés megkötése után olyan körülményekre vissza vezethetően 
válik objektíve lehetetlenné, melyekért a kötelezettnek helytállnia nem kell, nemteljesítés ese-
te nem forog fenn. Amennyiben azonban a szerződés kifejezett, vagy hallgatólagos formában 
olyan garanciális ígéretet tartalmaz, hogy a teljesítés lehetséges, a kötelezett köteles a jogosult 
azon kárainak megtérítésére, melyeket jogosult a teljesítésben bizakodva elszenvedett. 

 
Art. 98. Violation efficace 
 
1. Il y a inexécution de l'obligation si le débiteur omet d'effectuer la prestation due en 
alléguant qu'il a reçu par ailleurs une offre plus avantageuse pour la même prestation 
sous réserve qu'une telle possibilité d'abandon est prévue explicitement ou implicitement 
par le contrat. 
 
98. Cikk – Nemteljesítés kedvezőbb ajánlat miatt 
 
Amennyiben a kötelezett azért nem teljesít, mert ugyanazon szolgáltatás vonatkozásában 
harmadik személytől kedvezőbb ajánlatot kapott, nemteljesítés esete forog fenn, kivéve, ha a 
szerződés ilyen esetre a visszalépés lehetőségét kifejezetten vagy hallgatólagosan megenged-
te. 
 
Art. 99. Inexécution des devoirs de protections 
 
1. En exécutant la prestation due, 1e débiteur doit adopter toutes les mesures nécessaires 
pour éviter de causer un dommage à la personne du créancier, à ses auxiliaires et à ses 
choses; en cas de violation de ce devoir, on estime que la prestation par lui due est 
inexécutée si le dommage s'est produit pendant ou à cause de l'exécution, et en constitue 
une conséquence immédiate et directe. Autrement il est lié sur le plan de 1a 
responsabilité aquilienne. 
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99. Cikk - Megóvási kötelezettségek elmulasztása  
 
A tartozás teljesítése során a kötelezettnek minden szükséges intézkedést meg kell tennie ah-
hoz, hogy a jogosultat, segítőit és dolgait kár ne érje. Ha e kötelezettségszegét megszegi, s a 
teljesítés során, vagy ennek következményeként kár lép fel, mely a teljesítés azonnali és köz-
vetlen eredményeként áll elő, a teljesítés elmaradtnak tekinthető. Minden más esetben a 
deliktuális felelősség szerint felel. 
 
Art. 100. Inexécution due à la non réalisation des situations promises 
 

1. Il y a inexécution de l'obligation contractuelle si un certain événement ne s'est 
pas produit ou ne se produit pas, ou un état de fait ou de droit dont l'un des contractants 
a promis ou assuré qu'il se produirait, fût-ce même sans aucune contrepartie. 

2. Si par une déclaration, qui n'est pas contenue dans un contrat et qui na pas fait 
l'objet d'une promesse ou d'une assurance, on affirme qu'un événement s'est produit ou 
ne s'est pas produit, se produira ou ne se produira pas, dès lors que la déclaration ne 
correspond pas à la vérité, celui qui l' a émise peut répondre, à l'égard de celui qui en 
subit un préjudice, sur le plan aquilien. 
 
100. Cikk – Nemteljesítés ígért helyzet elmaradásával 
 

(1) Nemteljesítés esete forog fenn, ha egy meghatározott esemény, vagy ténybeli, jogi 
állapot, -  melynek megvalósulására nézve a szerződő felek egyike ígéretet tett, vagy arról a 
másik felet biztosította – nem következett, vagy nem következik be. Ez arra az esetre is vo-
natkozik, ha az ígéret fejében az ígéretet tevő a másik féltől ellenszolgáltatást nem kapott. 

(2) Ha valaki olyan – nem a szerződés részét képező, vagy ígéretnek, biztosítéknak nem 
minősülő – nyilatkozatot tesz, mely szerint valamely esemény bekövetkezett vagy elmaradt, 
be fog következni vagy el fog maradni, s e nyilatkozata a valóságnak nem felel meg, úgy azon 
személy felé, aki nyilatkozata révén hátrányt szenvedett, a deliktuális felelősség szabályai 
szerint felel. 
 
Art. 101. Prestation anticipée ou effectuée en quantité supérieure à celle qui est due 
 
Le créancier a la faculté de recevoir la prestation effectuée par le débiteur avant 1e ter-
me fixé ou en quantité supérieure à celle qui est due; dans ce dernier cas, il versera 
contrepartie proportionnellement supérieure, mais s'il la refuse on ne saurait considérer 
que se produit sa demeure. 
 
101. Cikk - Idő előtti teljesítés, többletteljesítés 
 
A jogosult a kötelezett idő előtt nyújtott teljesítését elfogadhatja. Ugyancsak elfogadhat több-
letteljesítést is, ebben az esetben azonban arányos többletárat kell fizetnie. Ha az idő előtti, 
vagy a többletteljesítést visszautasítja, nem esik késedelembe. 
 
Art. 102. Prestation privée d'intérêt pour le créancier 
 
Le créancier ne peut refuser la prestation qui lui est offerte sous prétexte quelle lui est 
devenue inutile et privée d'intérêt à cause de circonstances survenues, à moins qu'un tel 
droit de refus de sa part soit déductible, même implicitement, du contrat, et, en outre, 
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qu'il ait averti en temps utile le débiteur de 1a survenance des circonstances en question 
et, en tout état de cause, avant que ce dernier ait préparé ou entrepris l'exécution. 
 
102. Cikk – Érdekmúlás a jogosult részéről 
 
A jogosult a teljesítést nem utasíthatja vissza azért, mert az számára a körülmények változása 
folytán elértéktelenedett, s érdekeit többé már nem szolgálja. Nem érvényesül ez a szabály, ha 
a szerződés a jogosult javára – akár hallgatólagos módon - ilyen visszautasítási jogot enged 
meg, és a jogosult aa kötelezettet a körülmények változásáról kellő időben – minden esetben 
azonban addig, míg utóbbi a teljesítést előkészítette vagy megkezdte – tájékoztatta. 
 
 

Section 2 Demeure du créancier 
 

Második fejezet - Hitelezői késedelem 
 
Art. 103. Notion de demeure du créancier 
 
1. Il y a demeure du créancier si ce dernier, sans motif valable, ne reçoit pas, ou refuse, 
ou empêche, ou gêne l'exécution de la part du débiteur, ou n'effectue pas l'option prévue 
par l'art.87 a1.2 pour une créance alternative si l'autre partie n'entend pas l'effectuer 
elle-même, ou ne procure pas - y étant tenu - la présence d'un tiers ou l'autorisation ou 
la licence de l'autorité publique prévue à l'art.76 al.2, ou, en tout état de cause, adopte 
un comportement actif ou omissif qui ne permet pas au débiteur d'exécuter l'obligation. 
 
103. Cikk – A jogosulti késedelem fogalma 
 
A jogosulti késedelem forog fenn, ha a jogosult alapos ok nélkül a kötelezett teljesítését nem 
fogadja el, visszautasítja, megakadályozza vagy hátráltatja, vagy ha a kötelezett a 87. Cikk (2) 
bekezdése szerinti alternatív követelésre vonatkozó választási jogát – úgy, hogy a másik fél 
maga nem kíván választani – nem gyakorolja, vagy ha a jogosult – bár erre köteles - harmadik 
személy közreműködéséről nem intézkedik, vagy a 76. Cikk (2) bekezdésében előírt hatósági 
hozzájárulást nem szerzi be, illetőleg ha a jogosult – tevőleges vagy nem tevőleges módon – 
bármely más olyan magatartást tanúsít, melynek következtében a kötelezett nem tud teljesíte-
ni. 
 
Art. 104. Demeure du créancier qui se résout en une inexécution 
 

1. Dans la situation décrite à l'article précédent, le débiteur peut sommer par écrit 
le créancier de se départir de son comportement, en spécifiant quels sont les faits positifs 
ou omissifs qui, concrètement, ont empêché ou gêné l'exécution, tout en indiquant les 
actions ou les omissions qui doivent cesser ou les comportements se rendant nécessaires 
de la part du créancier, et en lui fixant un terme approprié, et en tout état de cause pas 
inférieur à quinze jours, eu égard à la nature de la prestation due, aux usages et à la 
bonne foi. 

2. Après que le terme est atteint, si le comportement décrié n'a point cessé, on 
considérera qu'une inexécution s'est produite de la part du créancier. 
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104. Cikk - Nemteljesítést jelentő jogosulti késedelem 
 

(1) Az előző cikk szerint megjelölt esetekben a kötelezett a jogosultat írásban magatar-
tása megváltoztatására hívhatja fel: e figyelmeztetésben részletesen és konkrétan meg kell 
jelölnie, mely tevés, vagy mulasztás akadályozza, vagy hátráltatja őt a teljesítésben. Ameny-
nyiben a kötelezett megjelöli azokat a tevéseket és mulasztásokat, melyekkel a jogosultnak fel 
kell hagynia, vagy megjelöli a jogosult részéről tanúsítandó magatartási módozatokat, a köte-
lezett a jogosultnak a teljesítésre megfelelő határidőt tűzhet; e határidő semmi esetre sem lehet 
kevesebb 15 napnál, s megállapításakor tekintettel kell lenni a tartozás természetére, a szoká-
sokra, valamint a jóhiszeműség és tisztesség követelményeire is. 

(2) Ha a megjelölt határidő úgy telik el, hogy a jogosult a megjelölt magatartással nem 
hagy fel, eljárása nemteljesítésnek minősül. 
 
Art. 105. Actions demandées au débiteur pour être libéré 
 

1. Si en présence d'une situation telle que celle qui est décrite à l'art. 103 le 
débiteur, au lieu d'établir l'inexécution du créancier, entend exécuter l'obligation qui est 
à sa charge pour se libérer, il est tenu de faire au créancier, dans le lieu au cette dernière 
doit être exécutée, une offre réelle ou par sommation de la totalité de la prestation due, y 
compris les accessoires, fruits et intérêts, dans les formes prescrites, à sa demande, par le 
juge de première instance compétent dans le lieu où l'offre doit être effectuée. 

2. S'il se trouve dans l'impossibilité de connaître le montant exact de la somme ou 
la quantité exacte de choses dues, le débiteur, avec l'autorisation du juge, peut proposer 
le montant ou la quantité qu'il a fixe en vertu des éléments dont il dispose, tout en 
s'engageant à verser ce qui est ultérieurement dû. 

3. Si le créancier accepte l'offre et reçoit la prestation, le débiteur est libéré. Dans 
la situation décrite à l'a1.2 de cet article, la libération est subordonnée au fait que le 
débiteur verse ce qu'il doit encore conformément à une requête fondée et motivée du 
créancier. 

4. Si le créancier n'accepte pas l'offre et qu'il s'agit d'une obligation de donner, le 
débiteur, pour être libéré de son obligation, est tenu d'effectuer la consignation de ce qui 
est dû dans les formes prescrites par le juge indiqué à l'a1.1 du présent article, et pour 
lesquelles la requête peut être proposée dans la demande dont il est question à l'a1.1. La 
régularité de la consignation et la libération du débiteur sont établies par le juge. Dans le 
cas d'une obligation de faire, le débiteur doit l'exécuter comme il a été prescrit par le 
juge, qui établira ensuite la régularité du comportement du débiteur et sa libération. 

5. L'offre est suffisante, et il n'y par lieu de procéder à la consignation ou à 
l'exécution si la prestation ne peut être offerte au créancier ou à son représentant à 
cause de leur absence ou de leur incapacité de la recevoir, ou s'il y a une incertitude, 
sans qu'i1 y ait faute du débiteur, sur la personne à laquelle la prestation doit être 
effectuée, ou que plusieurs sujets affirment être en droit de l'obtenir, ou qu'ait été perdu 
le titre qui établit qui est le titulaire du droit à la prestation, et que ces circonstances 
aient été spécifiées dans la requête mentionnée à l'al.1 du présent article. 
 
105. Cikk – A kötelezett szabadulása 
 

(1) Ha a 103. Cikkben megjelölt esetekben a kötelezett a jogosulti nem teljesítés követ-
kezményeinek kiváltása helyett az őt terhelő kötelezettségeket a kötelemből való szabadulás 
szándékával teljesíteni kívánja, a jogosult irányába a teljesítést az annak véghezvitele szerinti 
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helyen, ténylegesen vagy írásos felhívással, teljes terjedelmében (ideértve a tartozékokat, 
gyümölcsöket és kamatokat), az előírt alakiságokkal a teljesítés helye szerinti első fokú bíró-
ságot megkeresve fel kell ajánlania. 

(2) Ha a kötelezett a tartozás pontos összegét, vagy darabszámát nem ismeri, a bíróság 
hozzájárulásával azt az összeget, vagy darabszámot ajánlhatja fel, amit saját lehetőségei sze-
rint meg tud állapítani, köteleznie kell azonban magát az ezt meghaladó tartozása megfizeté-
sére. 

(3) Ha a jogosult az ajánlatot elfogadja, s a teljesítést átveszi, a kötelezett szabadul. A 
jelen Cikk (2) bekezdése szerinti esetben a szabadulás feltétele, hogy a kötelezett a jogosult 
által megköveteltek szerint teljesítsen. 

(4) Ha a jogosult az ajánlatot nem fogadja el, s a kötelezettség valaminek az átadására 
vonatkozik, a kötelezettnek - annak érdekében, hogy a kötelemből szabaduljon -  a tartozás 
tárgyát képező dolgot a jelen Cikk (1) bekezdése szerint megjelölt bíróság által előírt formá-
ban letétbe kell helyeznie. A jelen Cikk (1) bekezdésében megjelölt megkeresés ennek megfe-
lelő indítványt  tartalmazhat. A bíróság  a letétbe helyezés szabályszerűségét és a kötelezett 
szabadulást megállapítja. Ha a kötelezettnek valamely cselekményt kell elvégeznie, azt úgy 
kell végrehajtania, ahogy azt az a bíróság írja elő, mely végezetül a kötelezett magatartásának 
előírásszerűségét és a kötelezett a kötelemből való szabadulását megállapítja. 

(5) Abban az esetben, ha a jogosult, vagy annak képviselője részére a teljesítést azért 
nem lehet felajánlani, mert távol vannak, annak átvételére képtelenek, vagy – anélkül, hogy a 
kötelezett ezért felelőssé lenne tehető – bizonytalan, hogy a tartozást kinek az irányába kell 
teljesíteni, vagy ha a teljesítésre több személy tarthat igényt, vagy ha elveszett az okirat, mely 
a teljesítés iránti jogosultságról rendelkezik, s ha ezek a körülmények az (1) bekezdésben 
megjelölt megkeresésében pontosan megadásra kerültek, a puszta felajánlás elegendő, s nincs 
szükség letétbe helyezésre vagy más teljesítési cselekményre.  
 

 
Section 3 Effets de l'inexecution 

 

Harmadik fejezet - A nemteljesítés joghatásai 
 
Art. 106. Clauses de non responsabilité et limitatives de responsabilité 
 

1. Toute convention excluant ou limitant préalablement la responsabilité du 
débiteur pour dol ou faute grave est nulle. 

2. L'accord par lequel on convient qu'une des ne peut opposer d'exceptions afin 
d'éviter ou de retarder la prestation due n'a pas d'effet pour les exceptions de nullité, 
d'annulabilité et de rescision du contrat. Toutefois, même dans les cas où l'accord est 
efficace, le juge, s'il reconnaît le concours de motifs graves, peut suspendre la 
condamnation, tout en imposant, s'il y a lieu, une caution. 

3. Sous réserve de ce qui est prévu à l'art.30 sur les clauses abusives, la convention 
excluant ou limitant la responsabilité du débiteur pour faute légère n'a pas d'effet si le 
créancier l'a conclue alors qu'il était au service de celui-ci, ou si la responsabilité se 
dégage au cours d'une activité professionnelle ou d'une activité d'entreprise exercée sous 
un régime de monopole en vertu d'une autorisation concédée par les autorités. 

4. Compte tenu de la qualité des parties et de 1a nature de la prestation, les parties 
peuvent valablement conclure des accords par lesquels ils conviennent de marges de 
tolérance dans l'exécution ou d'une franchise quant à l'indemnisation du dommage, 
conformément aux usages et à la bonne foi. 
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5. Les parties peuvent valablement conclure des accords établissant des 
présomptions simples de cas fortuit pour des événements qui, en l'espèce, relèvent nor-
malement du cas fortuit. 
 
106. Cikk – Felelőséget korlátozó és kizáró szerződési kikötések 
 

(1) Semmis minden olyan megállapodás, mely a kötelezett felelőségét csalárdság, vagy 
nagy fokú gondatlanság esetére előzetesen zárja ki. 

(2) A semmiségi kifogásra, a szerződés megtámadhatóságára, vagy érvénytelenítési ki-
fogásra vonatkozóan nem fejt ki joghatást az olyan megállapodás, mely a felek egyikének 
megtámadási jogát a tartozás elvonása vagy a teljesítés megakadályozása vonatkozásában 
zárja ki. Az ilyen megállapodás hatályossága esetén a bíróság nyomós okok találkozását elis-
merve adott esetben biztosítéknyújtást elrendelő határozatát felfüggesztheti. 

(3) A 30. Cikk szerinti, a jó erkölcscsel ellentétes szerződési kitételekről szóló rendel-
kezések fenntartása mellett az olyan megállapodás, mely a kötelezett felelőségét enyhe gon-
datlanság esetén zárja ki vagy korlátozza, nem fejt ki joghatást, ha a jogosult abban úgy álla-
podott meg, hogy a jogosult szolgálatában állt, vagy ha a felelősség hatóságilag megengedett 
monopólium szerint gyakorolt hivatásbeli, vagy vállalkozói tevékenység alapján keletkezik.  

(4) A felek sajátos körülményekre és a szolgáltatás természetére tekintettel érvényesen 
köthetők olyan megállapodások, melyek a kikötött teljesítéstől való jelentős eltérést megen-
gedik, vagy –  amennyiben az a szokásoknak és a jóhiszeműség és tisztesség követelményé-
nek megfelel – a lehetséges kártérítési igényeket korlátozzák. 

(5) A felek érvényesen megállapodhatnak abban, hogy olyan eseményekre, melyek ren-
des esetben a véletlentől függenek, a véletlen megdönthető vélelmét alapítják. 
 
Art. 107. Inexécution d'importance notable 
 

1. Dans le sens où on l'entend ci-dessous, une inexécution a une importance notable 
si elle concerne une des obligations principales (et non secondaires) du contrat, et, en 
outre, quand, compte tenu de la qualité des personnes et de la nature de la prestation, 
l'inexécution comporte pour le créancier un préjudice tel qu'elle le prive 
substantiellement de ce qu'il est en droit d'attendre du contrat. 

2. On considérera, en particulier, que l'inexécution est d'une importance notable 
quand celle-ci: 

a) est totale; 
b)  est partielle mais que l'intérêt du créancier à obtenir le restant a objectivement 

disparu. 
3. Les obligations secondaires sont celles dont l'exécution est d'une importance 

minime eu égard à l'économie du rapport contractuel et à l'intérêt du créancier. 
 
107. Cikk – Lényegi nemteljesítés 
 

(1) Jelen Cikk összefüggésében a nemteljesítés lényegi, ha a szerződési főszolgáltatá-
sokra, s nem a mellékszolgáltatásokra vonatkozó kötelezettséget érint, s ha - ezen túlmenően  
- a felek sajátos körülményeire, és a szolgáltatás természetére tekintettel a jogosult számára 
annak visszatartásával okoz hátrányt, amit a szerződés alapján lényegbevágóként várhatna el. 

(2) A nemteljesítés különösen lényegi, ha az  
a.) állandó; 
b.) részleges ugyan, de a jogosult a fennmaradó teljesítésre vonatkozó érdeke az eset 

méltányolható körülményeire tekintettel megszűnt. 
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(3) Mellékkötelezettségnek az olyan kötelezettségek minősülnek, melyek teljesítése a 
szerződés lényegére és a jogosulti érdekre való tekintettel csekélyebb fontossággal bír. 

 
Art.108. Droit du créancier de suspendre l'exécution dans les contrats synallagmatiques 
 

1. Dans les contrats synallagmatiques, si l'une des parties n'exécute pas ou n'offre 
pas d'exécuter son obligation, quelle que soit la gravité de l'inexécution, le créancier a la 
faculté de suspendre la prestation par lui due simultanément ou successivement, à moins 
qu'un tel refus de sa part soit contraire à 1a bonne foi. 

2. On considère comme contraire à la bonne foi le refus: 
a) qui entraîne pour l'autre partie des conséquences excessivement onéreuses; 
b) qui, dès lors que l'inexécution s'est déjà avérée de faible entité, entraîne 

l'extinction de l'obligation du créancier; 
c) qui poste préjudice à un droit fondamental de la personne. 

  
108. Cikk – A nem teljesített szerződés megtámadása 
 

(1) Ha visszterhes szerződések esetében a felek valamelyike nem teljesít, vagy a teljesí-
tést nem ajánlja fel, a jogosult – a nemteljesítés terjedelmétől függetlenül – az általa azonnal, 
vagy későbbi időpontban teljesítendő szolgáltatást megtagadhatja, kivéve, ha az ilyen vissza-
utasítás a jóhiszeműség és tisztesség követelményének ellent mond. 

(2) A visszautasítás akkor mond ellent a jóhiszeműség és tisztesség követelményének, 
ha: 

a.) a másik fél számára rendkívüli megterhelést jelent, 
b.) ha – amennyiben a nemteljesítés lényeginek nem minősül – a jogosult teljesítési kö-

telezettségének megszűnéséhez vezet, 
c.) vagy ha valamely személy alapvető jogát sérti. 

 
Art. 109. Exécution anticipée, ou en quantité supérieure, ou après l'échéance du terme 
essentiel 
 

1. Sous réserve de ce qui est prévu à l'art. 101, le créancier a le droit de refuser 
l'exécution qui lui est offerte ou qui est exécutée avant l'échéance convenue, ou en 
quantité supérieure à celle qui est due, pourvu que son refus ne soit pas contraire à la 
bonne foi au sens où elle est prévue dans l'article précédent, dans la mesure où celui-ci 
est applicable. 

2. Le créancier a en tout état de cause le droit de refuser l'exécution qui lui est 
offerte ou qui est effectuée après l'échéance d'un terme dont la nature essentielle a fait 
l'objet d'une convention. 
 
109. Cikk – Idő előtti teljesítés, többletteljesítés, nemteljesítés határidős ügylet esetében 
 

(1) A 101. Cikkben foglalt rendelkezések fenntartásával, ha a szolgáltatást vagy a meg-
állapodott határidő előtt, vagy a megállapodottnál nagyobb mértékben ajánlják fel, a jogosult 
az átvételt visszautasíthatja, kivéve, ha ez a visszautasítás - alkalmazhatósága esetén - az elő-
ző Cikkben foglaltak szerint a jóhiszeműség és tisztesség követelményébe ütközne. 

(2) A jogosultat minden esetben megilleti az olyan teljesítés visszautasításának joga, 
melyet felé a szerződés szerint lényegesként megjelölt határidő eltelte után ajánlanak fel. 
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Art. 110. Délai supplémentaire et bénéfice de l'échelonnement 
 

1. Si un délai supplémentaire a été imparti par le créancier ou par le juge au 
débiteur qui na pas encore entamé l'exécution ou qui ne l'a effectuée que partiellement, 
le créancier ne peut, jusqu'à l'échéchance du terme, se prévaloir des remèdes indiques 
aux articles suivants, sous réserve de la faculté de prendre des mesures de prudence ou 
de demander au juge une inhibition, abstraction faite de futurs dommages-intérêts. 

2. Si le créancier ou le juge ont accordé au débiteur la faculté d'échelonner le règ-
lement de la dette, le débiteur perd le bénéfice de l'échelonnement s'il n'effectue 
également un versement qui dépasse le huitième de la dette. 
 
110. Cikk – Határidő hosszabbítás és kedvezmény részszolgáltatások esetén 
 

(1) Ha a jogosult vagy a bíróság az olyan kötelezett számára, aki még nem, vagy csak 
részben teljesített a teljesítésre póthatáridőt tűz, a jogosultat a következő Cikkek szerinti jog-
orvoslatok nem illetik meg. Kártérítési igényei fenntartásával azonban biztosítási intézkedé-
seket, vagy azok a bíróság általi elrendelését követelhet. 

(2) Ha a kötelezettnek a jogosult  vagy a bíróság részteljesítési lehetőséget biztosított, a 
jogosult elveszti ezt a kedvezményt, ha nyomban nem teljesít annyit, amennyi tartozása több 
mint egy nyolcadát teszi ki. 
 
Art. 111. Exécution sous forme spécifique 
 

1. A l'égard du débiteur qui n'a pas encore exécuté l'obligation, quelle que soit 
l'importance de l'inexécution, 1e créancier a le droit d'obtenir l'exécution ou le 
complètement de celle-ci sous forme spécifique, si cela est objectivement possible, et, 
quoi qu'il en soit, sous réserve des dommages-intérêts. 

2. En particulier, le créancier peut obtenir devant le juge: 
a) la livraison de la chose certaine et déterminée ou de la quantité de choses 

seulement indiquées en genre et qui lui sont dues, dont le débiteur a la disposition, ou 
que celui-ci a transféré de mauvaise foi ou par un acte simulé à un tiers; 

b) l'autorisation à se procurer, dans la mesure du possible, et aux frais du débiteur, 
la chose certaine et déterminée ou la quantité de choses seulement indiquées en genre 
qui lui sont dues, dont des tiers ont la disposition; 

c) que le débiteur soit condamné à exécuter son obligation, dans la mesure du 
possible, ou à compléter la prestation due; il peut aussi obtenir l'autorisation du juge à 
exécuter ou à compléter lui-même l'obligation ou à la faire exécuter ou compléter par 
des tiers, aux frais du débiteur; 

d) que le débiteur soit condamné à détruire ce qu'il a accompli en violant une 
obligation de ne pas faire, ou il peut obtenir l'autorisaton du juge à détruire 
personnellement ou à faire détruire par des tiers, aux frais du débiteur, ce que celuici a 
accompli en violant une obligation de ne pas faire; 

e)  une sentence qui a l' effet juridique du contrat que le débiteur s'était engagé à 
conclure par un contrat préliminaire qu'i1 a laissé inexécuté. 

3. Pour inciter le débiteur qui n'exécute pas l'obligation à obtempérer à la 
condamnation visant à assurer sous une forme spécifique l'exécution de la prestation qui 
est objectivement possible, le juge peut en outre condamner le débiteur, s'il n'obtempère 
par ou obtempère en retard, au paiement d'une astreinte dont le montant ne dépassera 
pas le triple de la valeur de la prestation due, et qui reviendra dans la proportion de 
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soixante-dix pour cent au créancier et de trente pour cent à l'Etat. Une telle astreinte 
peut être constituée par une somme fixe, qui produit des intérêts dans la mesure 
déterminée par le juge, ou par un montant dû pour chaque jour de retard, que l'on 
repartira selon 1es modalités indiquées. 
 
111. Cikk – Teljesítés meghatározott formában 
 

(1) A jogosult az olyan kötelezettől, aki tartozását bármely módon nem teljesítette, a tel-
jesítést, vagy a már nyújtott teljesítés kiegészítését – ha az objektíve lehetséges - meghatáro-
zott formában követelheti; kártérítés iránti igényét e lehetősége nem érinti. 

(2) A jogosult különösen követelheti a bíróságtól: 
a.)  egy, a tartozást jelentő, meghatározott dolog, vagy csak fajta szerint meghatározott 

dolog mennyiségének részére történő szállítását, ha a felett a kötelezett rendelkezik, vagy azt 
rosszhiszeműen, illetőleg színlelt ügylet révén harmadik személyek részére elidegenítette, 

b.) arra való felhatalmazását, hogy lehetőség szerint és a kötelezett költségére a tartozást 
jelentő egy meghatározott dolgot, vagy a csak fajta szerint meghatározott dolog mennyiségét 
harmadik személytől szerezzék be;  

c.) azt, hogy a bíróság – amennyiben ez lehetséges – határozatában kötelezze a kötele-
zettet a teljesítésre, vagy arra, hogy a már teljesítetteket egészítse ki; a bíróság a jogosultat 
arra is felhatalmazhatja, hogy a teljesítésről, vagy a teljesítés kiegészítéséről harmadik sze-
mély igénybe vételével, a kötelezett költségére maga gondoskodjon; 

d.) azt, hogy a bíróság határozatában kötelezze a kötelezettet annak megsemmisítésére, 
amihez valamely felhagyási kötelezettsége megszegésével jutott, vagy hogy a bíróság hatal-
mazza őt fel arra, hogy harmadik személy igénybe vételével, a kötelezett költségére  e meg-
semmisítésről maga gondoskodjon; 

e.) azt, hogy a bíróság ítéletével hozza létre az olyan szerződést,  melynek megkötésére 
a kötelezett előszerződésben vállalt kötelezettséget, de e kötelezettségét még nem teljesítette; 

(3) Annak érdekében, hogy a kötelezettet a bíróság a határozata szerinti a meghatározott 
teljesítésre szorítsa, s ha ez objektíve lehetséges, a teljesítést biztosítsa a kötelezettet – ameny-
nyiben ez nem eredményez megkésett teljesítést – rendbírsággal sújthatja, mely a tartozás 
értékének háromszorosát nem lépheti túl, s mely 70%-ban a jogosultat, 30%-ban az államot 
illeti. A rendbírság lehet meghatározott, a bíróság elrendelése szerinti kamatozó pénzösszeg, 
vagy a késedelem napjai szerint meghatározott összeg, melyet a megadott módon kell felosz-
tani. 
 
Art. 112. Substitutions sous, forme spécifique et réparation 
 

1. Si le débiteur, en tout ou en partie, s'est abstenu d'exécuter l'obligation, le 
créancier a le droit, sous réserve de dommages-intérêts, d'obtenir, dans la mesure ou 
cela est objectivement et subjectivement possible, que le débiteur: 

a) lui livre une chose différente dont il a l'entière disposition, ou effectue une 
prestation différente - et que par là même l'intérêt du créancier soit réalisé de manière 
satisfaisante - contre l'éventuelle restitution d'une partie de la somme versée ou le 
paiement dune somme ultérieure qui, en cas de désaccord, sera fixée par le juge dans 
l'hypothèse où la chose ou la prestation différentes ont une valeur plus ou moins grande; 

b) pourvoie aux réparations qui sont nécessaires pour éliminer les défauts ou les 
imperfections des choses livrées ou de l'oeuvre effectuée; 

c)  pourvoie, si des problèmes naissent lors de la mise en œuvre ou de l'utilisation 
de la chose livrée à cause d'une imperfection de cette dernière, à son installation, à son 
fonctionnement, à l'envoi de techniciens qui en expliquent l'utilisation et, 
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éventuellement, qui se chargent pendant une certaine période de la manutention 
nécessaire à un bon usage. 

2. Le créancier peut en outre se faire autoriser par le juge à effectuer lui-même ou 
à faire effectuer par des tiers, aux frais du débiteur, les réparations nécessaires. 

3. Le créancier qui entend exercer les droits indiqués ci-dessus doit promptement 
le notifier au débiteur au moment où il découvre les défauts. 

4. Avant que le créancier ait envoyé la notification dont il est question à l'alinéa 
précédent au débiteur, ce dernier a le droit, moyennant notification au créancier, de 
pourvoir au remplacement ou à l'élimination des défauts ou au complètement de la 
livraison, à ses frais. 
 
112. Cikk – A kárpótlás és utólagos kijavítás meghatározott formája 
 

(1) Ha a kötelezett kötelezettségeit egészben vagy részben nem teljesítette, a jogosult – 
kártérítési igényeinek fenntartása mellett – a kötelezettől az eset ésszerű és méltányos körül-
ményeihez képest követelheti, hogy: 

a.) olyan más dolgot szállítson, amely fölött korlátozás nélkül tud rendelkezni, vagy 
olyan más szolgáltatást teljesítsen, melynek révén a jogosulti érdek elégséges mértékben ki-
elégítésre kerül. Ha az így nyújtott teljesítés többet, vagy kevesebbet ér, mint az eredeti tarto-
zás szerinti, a jogosultnak a megfizetett összeg egy részét vissza kell téríteni, vagy pótlólagos 
összeget kell megfizetni, melyet - ha a felek nem jutnak megállapodásra – a bíróság állapít 
meg; 

b.) a kötelezett gondoskodjon a szállított dolog, vagy nyújtott szolgáltatás hibájának, 
utólagos kijavításáról, a befejezetlenség megszüntetéséről; 

c.) ha a szállított dolog üzembe helyezése vagy használatba vétele során a dolog vala-
mely rendellenessége miatt hiba lép fel, a jogosult követelheti, hogy a kötelezett a dolog beál-
lításáról és üzembe helyezéséről gondoskodjon, és olyan szakembert küldjön, aki a dolog 
használatba való bevezetésről, és - igény esetén, meghatározott ideig - a zökkenőmentes hasz-
nálatához megkívánt kezeléséről gondoskodik. 

(2) Egyebekben a jogosult a bíróságtól kérheti arra való felhatalmazását, hogy a szüksé-
ges utólagos kijavításokat a kötelezett költségére maga végezze el, vagy azokat harmadik 
személlyel elvégeztesse. 

(3) Az a jogosult, aki a fent nevezett jogait gyakorolni kívánja, ebbéli szándékáról a kö-
telezettet a hiányosság felfedezése után haladéktalanul tájékoztatni köteles. 

(4) Amíg a jogosult a megelőző bekezdésben körülírt értesítést a kötelezettnek el nem 
küldi, a kötelezettnek joga van ahhoz, hogy – a jogosult értesítését követően –  saját költségé-
re a pótlásról, a már nyújtott szolgáltatás teljessé tételéről gondoskodjon, vagy a hibát elhárít-
sa. 
 
Art. 113. Réduction du prix 
 

1. Le créancier qui entend accepter la livraison d'une chose différente ayant une 
valeur inférieure, ou avec des imperfections, ou une quantité de choses inférieure à celle 
qui est due, ou à une prestation de faire différente de celle qui a été convenue ou avec 
des imperfections, a le droit, moyennant notification en temps utile au débiteur, de payer 
un prix inférieur à celui qui a été convenu. Il pourra éventuellement se faire restituer 
une partie de la somme versée, dans la proportion fixée, à défaut d'un accord, par le 
juge. 

2. Si la prestation offerte ou effectuée a une valeur supérieure à celle qui est due, 
on appliquera les règles de l'art.101. 
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113. Cikk - Árcsökkenés 
 

(1) Az a jogosult, aki más, csekélyebb értékű, hibás, vagy a tartozáshoz képest mennyi-
ségileg kevesebb dolgot, illetve más, vagy hibás szolgáltatást vesz át, a kötelezett kellő időben 
történő értesítése után jogosult a megállapodottakhoz képest alacsonyabb ár megfizetésére. 
Szükség esetén - a felek megállapodása hiányában a bíróság által megállapított mértékben - a 
már megfizetett ár egy részét is vissza követelheti. 

(2) Ha a felajánlott, vagy teljesített szolgáltatás a tartozás szerintihez képest magasabb 
értékű,  a 101. Cikk szabályait kell alkalmazni. 
 
Art. 114. Droit à la résolution du contrat 
 

1. S'il se produit une inexécution d'importance notable, au sens où l'entend 
l'art.107, le créancier a le droit de procéder à la résolution du contrat, en sommant le 
débiteur de l'executer dans un délai raisonnable, et quoi qu'il en soit pas inférieur à 
quinze jours, et en lui notifiant , que si le délai se s'écoule inutilement, le contrat sera 
considéré comme résolu de droit. 

2. Si le contrat comporte une clause en vertu de laquelle l'inexécution d'une 
certaine prestation de la part de l'une des parties confère à l'autre partie le droit de 
résoudre le contrat, l'inexécution sera considérée en tout état de cause comme ayant une 
importance notable au sens où l'entend l'art.107, et le contrat sera tenu pour résolu des 
lors que la partie intéressée notifie au débiteur quelle entend se prévaloir de la clause en 
question. 

3. Après que s'est écoulé le délai indiqué au premier alinéa du présent article ou 
que le débiteur a reçu la notification mentionnée au deuxième alinéa du présent article, 
le créancier ne peut plus prétendre à l'exécution du contrat et peut la refuser et le 
débiteur n'est plus tenu à s'en acquitter. Le créancier peut en outre exercer les droits 
indiqués aux art.115 et 116. 

4. La résolution du contrat peut également être partielle si, bien que le débiteur 
n'ait pas exécuté la totalité de l'obligation, le créancier juge bon d'accepter ce qu'il a 
reçu, en se prévalant du droit de payer un prix proportionnellement inférieur, comme il 
est prévu aux art.92 et 93. 

5. Si l'inexecution intervient en cours de déroulement d'un contrat à exécution 
continue ou périodique, l'effet de la résolution ne concerne pas les prestations exécutées 
précédemment. 

6. Le créancier n'a pas le droit de procéder à la résolution du contrat si 
l'inexécution dépend exclusivement d'une action ou d'une omission qui lui est imputable, 
sous réserve de la faculté d'appliquer les art.103 et 104. Il n'a pas davantage ce droit s'il 
a instillé dans l'autre partie la conviction qu'il ne procéderait pas à la résolution, même 
s'il s'agissait d'une inexécution d'importance notable. 
 
114. Cikk - A szerződés felbontásához való jog 
 

(1) A 107. Cikk szerinti lényeges nemteljesítés esetében a jogosult a szerződés felbontá-
sát oly módon kezdeményezheti, hogy a kötelezett számára póthatáridőt tűz - mely azonban 
15 napnál kevesebb nem lehet - és tájékoztatja arról, hogy  e határidő eredménytelen elteltével 
a szerződést a jog erejénél fogva felbontottnak tekinti. 

(2) Ha a szerződés olyan kikötést tartalmaz, mely valamely meghatározott teljesítés el-
maradása esetén a másik felet a szerződés felbontásának jogával ruházza fel, úgy e 
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nemteljesítés minden esetben a 107. Cikkben foglaltaknak megfelelően lényegesnek minősül. 
Ilyenkor a szerződés akkor számít felbontottnak, mikor az arra jogosult fél a kötelezettel köz-
li, hogy az adott szerződési kikötésre hivatkozik. 

(3) Ha az (1) bekezdésben megjelölt határidő eltelik, vagy a kötelezett a (2) bekezdés-
ben megjelölt értesítést megkapta, a jogosult a teljesítést többé nem követelheti, és a felé fel-
ajánlott teljesítést visszautasíthatja, a kötelezettnek pedig nem kell teljesítenie. Egyebekben a 
jogosult a 115 és 116. Cikkből adódó jogait gyakorolhatja. 

(4) Szerződés felbontására részlegesen is sor kerülhet, ha a kötelezett nem nyújtotta a 
teljes szolgáltatást, de a jogosult igényét a már teljesítettekkel - a 92 és 93. Cikkek szerint az 
árcsökkentésre vonatkozó rendelkezések szerinti joga fenntartásával - kielégítettnek tekinti. 

(5) Ha a nemteljesítésre tartós kötelemi viszony keretei között, vagy folyamatosan nyúj-
tandó teljesítés esetében kerül sor, a szerződés felbontása a már nyújtottakat nem érinti. 

(6) A jogosult nem követelheti a szerződés felbontását, ha a nemteljesítés kizárólagosan 
olyan tevésre vagy mulasztásra vezethető vissza, ahol képviseletnek van helye. A 103. és 104. 
Cikkek alkalmazásának lehetősége fennmarad. A szerződés felbontásának joga akkor sem 
illeti meg, ha a másik félben azt a meggyőződést keltette, hogy a szerződésbontást lényeges 
nem teljesítés esetében sem fogja követelni. 
 
Art.115. Restitution 
 
Sous réserve de ce qui est prévu ci-dessus à l'art.114 al.5, par suite de la résolution du 
contrat le créancier a le droit d'obtenir du débiteur, qui n'a par exécuté l'obligation, la 
restitution - comme il est prévu à l'art. 160 - de ce qu'il lui a donné pour la prestation 
qui lui est due ou, en tout cas, à cause du contrat, abstraction faite du droit d'obtenir des 
dommages-intérêts. 
 
115. Cikk - Visszaszolgáltatás 
 
A 114. Cikk (4) bekezdésében foglaltak fenntartása mellett a jogosult nem teljesítő kötelezet-
től követelheti, hogy a 160. Cikk szerint szolgáltassa vissza számára azt, amit a tartozásra , 
vagy általában a szerződés alapján a jogosulttól kapott; e joga a kártérítésre és jóvátételi köte-
lezettségre vonatkozó, 160. Cikk szerinti igényeit nem érinti. 
 
Art. 116. Dommages-intérêts 
 

1. Sous réserve de ce qui est prévu aux articles qui précèdent, en cas d'inexécution, 
et quelle qu'en soit la gravité, 1e créancier a le droit d'obtenir du débiteur 
l'indemnisation des dommages subis, ainsi que le prévoient les art.162 et suiv. 

2. L'exercice d'un tel droit peut être cumulé avec ceux qui sont prévus dans les 
règles précédentes, et comme il est prévu dans celles-ci et dans l'art 171. 
 
116. Cikk - Kártérítés 
 

(1) Az előző Cikkben foglalt rendelkezések  fenntartásával a jogosultat nemteljesítés 
esetén - tekintet nélkül annak lényegi, vagy nem lényegi voltára - megilleti a jog, hogy a köte-
lezettől a 162. és következő Cikkek szerint elszenvedett káraiért kártérítést követeljen. 

(2) Az ilyen jog - a 171. Cikk rendelkezéseivel összhangban - a megelőző Cikkekben 
biztosított jogokkal együttesen gyakorolható. 
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Art. 117. Droits des tiers de bonne foi 
 
L'exercice de la part du créancier des droits prévus par les règles qui précédent ne 
compromet par les droits que les tiers ont acquis de bonne foi sur les choses du créancier 
ou sur celles qui sont dues par le débiteur, avant que ce dernier, ayant de sérieux motifs 
de craindre l'inexécution, ne leur ait notifié un avertissement par écrit, ou avant que, dés 
lors qu'il s'agit de choses immeubles ou de meubles enregistrés, il ait pourvu à la 
transcription de ses instances judiciaires sur 1es registres immobiliers publics, selon les 
règles en vigueur dans l'État où ils sont prévus. Et ceci, sauf ce que dispose l'art. 161. 
 
117. Cikk - Jóhiszemű harmadik személy jogai 
 
A jogosultat az előző Cikkek alapján megillető jogok gyakorlása nem érintheti hátrányosan 
azokat a jogokat, melyeket harmadik személy jóhiszeműen a jogosult dolgain, vagy a kötele-
zett tartozását képező dolgokon szerzett, kivéve, ha a jogosult, akinek alappal kellett 
nemteljesítéstől tartania, e harmadik személyt megfelelő módon, előzetesen írásban tájékoz-
tatta, vagy - ingatlanok, illetőleg közhitelű nyilvántartásba vett ingó dolgok esetén - annak az 
államnak jogi előírásai szerint, ahol azt vezetik - igénye a nyilvántartásba vételéről gondosko-
dott. A 161. Cikkben foglalt előírásokat e rendelkezés nem érinti. 
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QUATRIEME PARTIE 
 

NEGYEDIK RÉSZ 
 

Titre IX Cession de contrat et des rapports  
qui naissent du contrat 

 

IX. Cím - A szerződés és a szerződési alapú jogvi-
szonyok átszállása 

 
Section 1 Cession de contrat 

 

Első fejezet - A szerződés átszállása 
 
Art. 118. Notion 
 

1. Chacune des parties, si le rapport le permet concrètement, peut céder à titre 
gratuit ou onéreux, totalement ou partiellement à un tiers (ou à plusieurs autres sujets), 
sa propre position contractuelle relative à un contrat qui n'a pas encore épuisé ses effets. 

2. A cette occasion les parties peuvent modifier le contenu du contrat qui est cédé 
et peuvent également s'accorder et transiger sur les droits et obligations déjà dérivés et 
qui peuvent dériver de celui-ci ou de son exécution ou inexécution. 

3. Sauf convention contraire, s'entend également transférée la clause 
compromissoire contenue dans le contrat qui est cédé. 

4. Si le transfert de la position contractuelle n'advient pas par volonté des parties 
mais en vertu de la loi et entre vifs, ou bien par succession à cause de mort, les règles de 
la présente section ne s'appliquent pas, mais bien, dans le cadre de chacun des États de 
l'Union européenne, les règles qui s'y trouvent en vigueur, sauf recours aux principes du 
droit international privé si cela s'avère nécessaire. 
 
118. Cikk - Fogalma 
 

(1) Amennyiben azt a mindenkori jogviszony megengedi, minden félnek joga van ah-
hoz, hogy a még hatályos, kötelezettek kiváltására képes szerződés szerinti helyzetét harma-
dik személyre (vagy személyekre) ingyenesen vagy visszterhesen, egészben vagy részben 
átruházza. 

(2) A felek az átszállt szerződés tartalmát megváltoztathatják, megállapodhatnak a szer-
ződés teljesítése vagy nem teljesítése kapcsán felmerülő, időközben keletkezett jogokról és 
kötelezettségekről, s azok vonatkozásában egyezséget köthetnek. 

(3) Hacsak a felek másként nem állapodnak meg, az átszállt szerződésben szereplő 
választottbírósági kikötés is átszálltnak minősül. 

(4) Ha a szerződéses helyzet átszállása nem a felek megállapodása alapján történik, ha-
nem  élők között a törvény erejénél fogva, vagy haláleset miatt, e fejezet rendelkezései nem 
alkalmazhatók, s helyettük az Európai Unió  mindenkori tagállami jogi előírásai érvényesül-
nek; jelen rendelkezés a nemzetközi magánjog alapvető elveinek alkalmazhatóságát nem érin-
ti. 
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Art. 119. Modalités selon lesquelles peut s'effectuer la cession 
 

1. La cession de contrat peut s'effectuer moyennant un accord entre le cédant et le 
cessionnaire, lequel produit ses effets ou à partir du moment où il est notifié au cédé si ce 
dernier a donné son consentement au préalable, ou bien lorsque celui-ci a communiqué 
au cédant et au cessionnaire son acceptation. 

2. La cession peut également avoir lieu par le truchement d'un accord trilatéral 
entre cédant, cédé et cessionnaire, et doit s'effectuer de toute façon de cette manière 
dans le cri prévu par l'al. 2 du précédent art. 118. Dans cet accord doivent être définies 
toutes les positions des parties et précisés les droits et obligations respectifs ainsi que 
leurs termes temporels. 

3. Lorsque pour la cession d'un contrat s'avère nécessaire l'autorisation d'un 
organe judiciaire ou administratif ou d'un tiers, la cession prend effet après que celle-ci 
soit intervenue. 

4. Si tous les éléments du contrat résultent d'un document dans lequel est écrite la 
clause «à l'ordre » ou une clause équivalente, l'endossement du document comporte la 
substitution de l'endossataire dans la position contractuelle de l'endosseur. 

5. La cession doit avoir lieu sous peine de nullité dans la forme requise pour la 
conclusion du contrat qui est cédé et celle-ci est opposable aux tiers si la notification au 
cédé ou son acceptation ou le contrat trilatéral ont lieu moyennant des actes ayant date 
certaine, à moins qu'il soit prouvé que les tiers en avaient pleine connaissance. 

6. Sont sauves les règles en vigueur dans les États membres de l'Union européenne 
qui prescrivent des formes déterminées pour le contrat par lequel s'effectue la cession, 
de même que l'intervention dans celui-ci de sujets ou Organes collégiaux déterminés. 
 
119. Cikk - Az átszállás útja és módja 
 

(1) A szerződés átszállása történhet a szerződésből kilépő, és a helyét a szerződésben 
átvevő közötti megállapodással; az átszállás hatályossá a szerződésben maradó másik fél vo-
natkozásában - ha az korábban már hozzájárult-, a közlés időpontjában lesz, más esetekben 
akkor, ha a szerződésben maradt fél elfogadó nyilatkozatát a kiváló és az újonnan belépő fél 
számára eljuttatta.  

(2) A szerződés átszállása a kiváló, a szerződésben maradó, és az újonnan belépő fél kö-
zötti  háromoldalú megállapodás útján is megtörténhet, s a 118. Cikk (2) bekezdésével szabá-
lyozott esetben kizárólag így történhet meg. Ebben a megállapodásban együttesen kell megha-
tározni a felek jogi helyzetét, s rögzíteni kell - időtartamuk megjelölésével- mindenkori jogai-
kat és kötelezettségeket. 

(3) Ha a szerződés átszállásához bírói, vagy hatósági hozzájárulás szükséges, az átszál-
lás a hozzájárulás megadásával válik hatályossá. 

(4) Ha a szerződés minden részeleme olyan okiraton alapul, mely rendeleti záradékot, 
vagy hasonló szerződési kikötést tartalmaz, az okirat forgatmányozása a forgatmányos a for-
gató szerződési helyzetébe való belépését eredményezi. 

(5) A szerződés átszállásának - semmisség terhe mellett - azon alakiságok szerint kell 
megtörténnie, melyek az átszállt szerződés megkötése kötelezően irányadók; harmadik sze-
mélyekkel szemben akkor érvényesíthető, ha  a szerződésben maradó fél felé történő tájékoz-
tatás, e fél elfogadó nyilatkozata,  vagy a háromoldalú szerződési megállapodás - amennyiben 
a harmadik személy tényleges tudomásszerzése másként nem biztosítható - hiteles keltezést 
tartalmazó okirat útján történik. 

(6) Az Európai Unió tagállamaiban hatályban levő olyan előírások, melyek a szerződés 
átszállására meghatározott alakiságot írnak, elő csorbítatlanok maradnak; ugyanez érvényes 
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arra az esetre is, mikor a szerződés átszállásában meghatározott személyek vagy testületi 
szervek működnek közre. 

 
Art. 120. Droits et devoirs des sujets 
 

1. Lorsque la cession devient efficace, le cédant est libéré envers le cédé de ses 
obligations, qui sont reprises au même instant par le cessionnaire. Le cédé peut, 
toutefois, lors de son adhésion préventive, contextuelle ou successive, déclarer ne pas 
vouloir libérer le cédant; dans ce cas il peut alors agir contre le cédant si le cessionnaire 
n'exécute pas ses obligations, à condition qu'i1 ait donné lui-même connaissance au 
cédant de l'inexécution dans les quinze jours à compter de celui où celle-ci a été 
constatée, sous peine, à défaut, de la réparation du dommage. 

2. Le cédant est tenu de fournir au cessionnaire toutes les informations lui permet-
tant de faire valoir ses droits et d'exécuter les obligations dérivant du contrat et de lui 
remettre tous les documents pertinents. L'inobservation de ces obligations entraînera 
l'application de la disposition prévue dans l'art. 7 al. 2 du présent code. 

3. Si des doutes fondés quant à la validité ou l'efficacité de l'accord de cession 
existent, chaque débiteur a la faculté de demander au juge d'effectuer le dépôt de 1a 
prestation due, comme le prévoit l'art. 105. 

4. Le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions dérivant du contrat, 
mais non celles fondées sur d'autres rapports existant avec le cédant, à moins qu'il n'en 
ait fait réserve expresse au moment de son adhésion préventive, contextuelle ou 
successive. 

5. La responsabilité du cédant soit quant à la validité du contrat cédé soit quant à 
son exécution dépend de la nature du contrat avec lequel a été effectuée la cession, et 
dans tous les cas de la volonté des parties. 

6. Si cependant dans la conclusion de la cession les parties n'ont fait référence à 
aucune figure contractuelle, ni que celle-ci puisse être déduite du contenu de l'accord 
par voie d'interprétation, on observera, sauf convention contraire, les règles suivantes. 
Si la cession est à titre onéreux, le cédant de bonne foi répond de l'invalidité et de 
l'inefficacité du contrat cédé, et répond également et en qualité de fidéjusseur, dans les 
limites de la somme reçue, pour 1es obligations du cédé déjà apparues, à moins que 
l'exécution de celles-ci dépendent de fait du cessionnaire. Si la cession a lieu à titre 
gratuit le cédant garantit seulement la validité du contrat cédé et répond de l'exécution 
de celui-ci seulement s'il l'a promis, et s'il est à bonne foi. 
 
120. Cikk - Az érintettek jogai és kötelezettségei 
 

(1) Ha a szerződésátszállás joghatályos, a kiváló szerződő fél a szerződésben maradó 
féllel szembeni kötelezettségei alól szabadul; egyidejűleg e kötelezettségek az újonnan belépő 
félre szállnak át. A szerződésben maradó fél mindazonáltal előzetesen, az átszállással egyide-
jűleg, vagy a későbbiekben kiadott hozzájáruló nyilatkozatában fenntarthatja, hogy a kiváló 
fél a kötelem alól nem szabadul; ebben az esetben - ha a szerződést átvevő fél kötelezettségét 
nem teljesíti, s amennyiben őt e helyzetről való tudomásszerzést követő 15 napon belül tájé-
koztatja - igényeit vele szemben kártérítés terhe mellett érvényesíteni jogosult. 

(2) A szerződésből kiváló félnek az újonnan belépő fél részére minden olyan informáci-
ót hozzáférhetővé kell tennie, mely a szerződésből adódó jogai gyakorlásához és kötelezettsé-
gei teljesítéséhez szükséges, és át kell adnia valamennyi, az ügyre vonatkozó okiratot is. E 
kötelezettségei elmulasztása a jelen Törvénykönyv 7. Cikk (2) bekezdésében foglalt rendelke-
zések alkalmazását vonja magával. 
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(3) Ha a szerződésátszállásra vonatkozó megállapodás hatályossága vagy érvényessége 
vonatkozásában kétség merül fel, bármely  kötelezett kérheti a bíróságtól, hogy a tartozás tel-
jesítésére a 105. Cikkben foglaltak szerint kerüljön sor. 

(4) A szerződésben maradó fél az újonnan belépő féllel szemben minden, a szerződés-
ből adódó kifogást érvényesíthet, kivéve - hacsak e jogát előzetes, egyidejű, vagy utólagos 
hozzájáruló nyilatkozatában kifejezetten fenn nem tartotta - azokat az igényeket, melyek a 
szerződésből kiváló féllel fennálló más jogviszonyokon alapulnak. 

(5) A szerződésből kiváló fél az átszállt szerződésért, vagy annak teljesítéséért való fele-
lősége az átszállt szerződés természetétől függ, s minden esetben a felek akarata határozza 
meg.  

(6) Ha a felek az átszállásról rendelkező megállapodáshoz meghatározott szerződési tí-
pust nem vettek igénybe, és ilyen szerződési típus a megállapodás tartalmának értelmezésével 
sem határozható meg, eltérő megállapodás hiányában a következő szabályok érvényesülnek. 
Ha az átszállás visszterhes, a kiváló fél felel az átvett szerződés hatálytalanságáért vagy ér-
vénytelenségéért. A szerződésben maradó fél időközben keletkezett kötelezettségeiért kezes-
ként felel, jóhiszeműsége esetén azonban felelősége az átvett összegre korlátozódik; kivételt 
képez az az eset, ha ezen kötelezettsége az újonnan belépő fél terhére róható. Ha az átruházás 
ingyenes, a kiváló fél csak az átszállt szerződés érvényességéért áll helyt; a szerződés teljesí-
téséért jóhiszeműsége esetén csak akkor felel, ha erre kötelezettséget vállalt. 
 
 

Section 2 Cession de créance 
 

Második fejezet - Követelés engedményezése 
 
Art. 121. Cessibilité des créances 
 

1. Une créance naissant du contrat ou de son exécution ou inexécution peut être 
transférée à un tiers (ou a plusieurs autres sujets), totalement ou partiellement, même si 
elle n'est pas encore exigible ou est future, à condition qu'elle n'ait pas un caractère 
personnel et que 1a cession ne soit pas exclue par la loi, par l'accord des parties ou la 
nature du contrat. 

2. Si la créance est partiellement cédée le juge peut disposer, le cas échéant, que vis 
à vis du débiteur cédé le cédant et le cessionnaire agissent en litisconsortium. 

3. Une créance future peut être cédée si elle est déterminée ou est déterminable 
conformément à l'art. 31 du présent code. Dans ce cas, l'effet de 1a cession se produit 
lorsque la créance existe sur le cédant. 

4. Une interdiction conventionnelle est opposable au cessionnaire si le cédé prouve 
que le cessionnaire en avait connaissance au moment de la cession; dans ce cas 
l'interdiction empêche que le cessionnaire acquière le droit envers le cédé, mais non à 
l'égard du cédant. 

5. Est considérée comme non cessible de par 1a nature du contrat une créance dont 
la cession déterminerait une altération substantielle du contenu de l'obligation qui pèse 
sur le cédé. 

6. Abstraction faite de ce qui est prévu dans l'art. 118 qui précède, le cédant peut 
s'accorder avec le cessionnaire de manière à ce que ce dernier assume l'engagement 
d'exécuter des obligations déterminées. 
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121. Cikk - A követelés engedményezhetősége 
 

(1) A követelés, amely a szerződésből - annak teljesítéséből vagy nem teljesítéséből - 
ered részben vagy egészben harmadik személyre (vagy több személyre) átruházható, feltéve, 
hogy az nem legszemélyesebb természetű, vagy az engedményezés a törvény erejénél, a felek 
megállapodásánál, illetőleg a szerződés természeténél fogva kizárt. 

(2) Ha a követelést csak részben engedményezik, a bíróság szükség esetén úgy határoz-
hat, hogy az engedményező és az engedményes az engedményezett követelést a kötelezett felé 
pertársakként érvényesíthetik. 

(3) Jövőbeli követelést akkor lehet engedményezni, ha az jelen Törvénykönyv 31. Cikke 
értelmében meghatározott vagy meghatározható. Ebben az esetben az engedményezés akkor 
lesz joghatályos, mikor a követelés az engedményezővel szemben beáll. 

(4) Az engedményessel szemben szerződési alapú átruházási tilalomra lehet hivatkozni, 
ha az engedményezett követelés kötelezettje bizonyítja, hogy az átruházási tilalom az enged-
ményes számára az engedményezés időpontjában ismert volt; ebben az esetben a tilalom 
megakadályozza az engedményes jogszerzését a kötelezett irányában, nem akadályozza vi-
szont meg az engedményezővel szemben. 

(5) Valamely követelés a szerződés természeténél fogva átruházhatatlannak minősül, ha 
az engedményezés következményeként a kötelezett kötelezettségeiben lényeges változást 
eredményezne. 

(6) A 18. Cikkben foglalt rendelkezésektől eltekintve az engedményező az engedmé-
nyessel akként is megállapodhat, hogy az engedményes meghatározott kötelességek teljesíté-
sére vállalkozik. 
 
Art. 122. Modalités et effets de la cession 
 

1. La cession de créance ne requiert pas pour sa validité l'accord du débiteur - sauf 
s'il s'agit d'une créance dont la cession est exclue par le contrat lui-même ou par sa 
nature - et peut s'effectuer dans les manières prévues par le présent article. 

2. Le cédant peut s'engager envers le cessionnaire, moyennant un contrat à titre 
onéreux ou gratuit, de caractère obligatoire, à lui céder sa créance. Dans ce cas la 
cession de celle-ci a lieu par le truchement d'un deuxième contrat de cession entre les 
deux parties ayant une nature abstraite; le cédé peut alors ensuite exciper de l'invalidité 
ou de l'inefficacité de ce dernier, mais non du précèdent contrat causal. 

3. Le cédant et le cessionnaire peuvent également convenir, par un contrat à titre 
onéreux ou gratuit, qu'une créance due au premier soit cédée au deuxième, de façon que 
la cession se produise par effet du simple consentement. 

4. Dans les deux hypothèses prévues par les al. 2 et 3 du présent article, la cession 
prend effet envers le débiteur cédé lorsqu'elle lui est notifiée ou lorsqu'il l'accepte. Avant 
la notification ou l'acceptation le débiteur cédé n'est pas libéré s'il paye au cédant, dans 
le cas où le cessionnaire prouve que le débiteur lui-même etait au courant de la cession 
advenue. La communication au débiteur peut être concomitante à la demande 
d'exécution. 

5. Pour 1es contrats, les déclarations et les actes de communication et d'acceptation 
prévus par les alinéas qui précèdent, on applique l'alinéa 2 de l'art. 36 du présent code 
en relation à la valeur de la créance cédée. 

6. Dans les deux hypothèses prévues par les al. 2 et 3 du présent article, la cession 
est opposable aux tiers sur la base du fait que les contrats, la communication ou 
l'acceptation successive résultent de documents ayant date certaine, à moins que soit 
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prouvé le fait que les tiers avaient connaissance de la cession elle-même. Si la même 
créance a fait l'objet de plusieurs cessions à des personnes différentes, prévaut la cession 
qui la première a été communiquée au débiteur ou qu'il a accepté par acte de date 
certaine. 

7. La cession de créance détermine, sauf convention contraire, le transfert de tous 
ses accessoires, à l'exception de ceux possédant un caractère strictement personnel. 

8. Aux cessions de créances effectuées à des banques ou bien à des entreprises qui 
exercent le factoring ne s'appliquent pas les articles qui précèdent, mais les dispositions 
de loi en vigueur ou les règles uniformes des secteurs économiques concernés et, à 
défaut, les usages. 
 
122. Cikk - Az engedményezés útja és módja, joghatásai 
 

(1) Az olyan követelés kivételével, melynek engedményezését a szerződés maga, vagy 
annak természete zárja ki a követelés engedményezésének hatályosságához a kötelezett előze-
tes hozzájárulása nem szükséges, s arra a jelen Cikkben foglaltak szerint kerülhet sor. 

(2) Az engedményező az engedményessel kötőerővel bíró, visszterhes vagy ingyenes 
szerződés útján kötelezheti magát a követelés engedményezésére. Ebben az esetben az en-
gedményezés egy, a felek közötti elvont jogügyleti természetű engedményezési szerződés 
útján következik be; a kötelezett ennek a szerződésnek érvénytelenségére vagy hatálytalansá-
gára alapozhat kifogást, de a megelőző okbeli szerződésre nem. 

(3) Az engedményező és az engedményes visszterhes, vagy ingyenes szerződés útján 
abban is megállapodhatnak, hogy az engedményezőt megillető valamely követelés az enged-
ményesre a puszta egyezség révén száll át. Ha kétséges, hogy az engedményezés mely módját 
választották, a jelen Cikkben szabályozottat kell figyelembe venni. 

(4) A jelen Cikk (2) és (3) bekezdésében megjelölt esetekben az engedményezés a köte-
lezettel szemben akkor lesz joghatályos, amint azt vele közlik, vagy azt elfogadja. Amennyi-
ben a kötelezett az engedményezésről való tájékoztatás, vagy az engedményezés elfogadása 
előtt az engedményes felé teljesít, nem szabadul a kötelemből, ha az engedményező bizonyít-
ja, hogy az engedményezésről a kötelezettnek tudomása volt. A kötelezetti tájékoztatást össze 
lehet kötni a teljesítést követelő nyilatkozattal. 

(5) A megelőző Cikkekben szabályozott szerződésekre, nyilatkozatokra, valamint a tá-
jékoztatási és elfogadási cselekményekre - az engedményezett követelés értékére is figye-
lemmel - a jelen Törvénykönyv 36. Cikk (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. 

(6) A jelen Cikk (2) és (3) bekezdése szerinti esetben a harmadik személlyel szembeni 
engedményezés azzal a feltétellel támadható meg, ha a megállapodások, a nyilatkozat, vagy 
az utólagos elfogadás hiteles keltezést tartalmazó okiraton alapulnak, kivéve, ha  a harmadik 
személy az engedményezésről való tudomással bírása bizonyítható. Ha ugyanaz a követelés 
több, különböző személy felé történő engedményezésnek volt tárgya, rangsorban az az en-
gedményezés áll előbb, melyről a kötelezettet korábban értesítették, vagy amelyet a kötelezett 
hiteles keltezéssel ellátott okirat útján elfogadott. 

(7) Ha a felek  másként nem állapodnak meg, az engedményezés joghatálya valamennyi 
mellékkötelezettség átszállására is kiterjed, kivéve azokat, amelyek a legszemélyesebb termé-
szetűek. 

(8) A faktoringgal foglalkozó bankok vagy vállalkozások által lebonyolított engedmé-
nyezésre a fenti Cikkek nem alkalmazhatók: ebben a körben a hatályos törvényi előírások, 
vagy az érintett gazdasági területre vonatkozó egységes rendelkezések, ezek hiányában pedig 
a forgalmi szokások irányadók. 
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Art. 123. Devoirs des parties 
 

1. Le cédant est tenu de remettre au cessionnaire les documents probatoires de la 
créance dont il est en possession, ou bien une copie authentique de ceux-ci si une partie 
seulement de la créance est cédée, et doit aussi lui fournir toutes les informations 
nécessaires et utiles pour faire valoir la créance. 

2. Si la cession est à titre onéreux, le cédant de bonne foi garantit, dans les limites 
de ce qu'il a reçu, l'existence de la créance au moment de la cession, ainsi que la 
solvabilité actuelle - et future seulement si elle a été expressément promise - du cédé, à 
moins que l'inexécution de la part de ce dernier dépende d'une négligence du 
cessionnaire. Dans le cas ou la susdite garantie a été exclue d'un commun accord, le 
cédant est obligé si de son fait propre la créance vient à e manquer. 

3. Si la cession est à titre gratuit, le cédant de bonne foi répond de l'existence de la 
créance et de la solvabilité du débiteur seulement si, et dans les limites dans lesquelles, il 
l'a promis. 

4. Si le cédant est de mauvaise foi, il répond dans tous les cas des dommages que le 
cessionnaire subit, à condition que l'inexécution ne dépende pas d'une négligence de ce 
dernier. 

5. Le débiteur cédé a les mêmes obligations qu'il avait envers le cédant. 
 
123. Cikk - A felek kötelezettségei 
 

(1) Az engedményezőnek a birtokában lévő, a követelés bizonyítékául szolgáló okirato-
kat át kell adnia az engedményesnek, vagy ha csak a követelés egy része kerül engedménye-
zésre, legalább azok hiteles másolatát; az engedményes részére hozzáférhetővé kell tennie 
minden olyan, információt is, mely a követelés érvényesítése szempontjából szükséges és 
hasznos. 

(2) Ha az engedményezés visszterhes, a jóhiszemű engedményező a követelés az en-
gedményezés időpontjában való fennállásáért, valamint a kötelezett pillanatnyi fizetőképessé-
géért (jövőbeli fizetőképességéért csak kifejezetten erre irányuló kötelezettség vállalással) az 
általa átvett összeg erejéig felel, kivéve, ha  kötelezetti nem teljesítés az engedményes gondat-
lanságán alapul. Ha a felelőséget kizárták, az engedményező úgy felel, mint ha a követelés 
saját magatartására vissza vezethetően esett  volna ki. 

(3) Ha az engedményezés ingyenes, a jóhiszemű engedményező a követelés fennállásá-
ért és a kötelezett fizetőképességéért csak akkor, és csak abban a mértékben felel, amennyiben 
erre kötelezettséget vállalt. 

(4) Ha az engedményező rosszhiszemű, feltéve, hogy azok nem az engedményes gon-
datlanságából adódnak, minden, az engedményes által elszenvedett kárért felel. 

(5) A kötelezettnek az engedményessel szemben ugyanazon kötelezettségei állnak fenn, 
mint az engedményezővel szemben. 
 
Art. 124. Droits des parties 
 

1. Le cessionnaire acquiert les mêmes droits qu'avait le cédant. 
2. Le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il aurait pu 

opposer au cédant jusqu'au moment de la cession; mais, s'il a donné sans réserve son 
adhésion à celle-ci, il ne peut exciper la compensation. Il peut en outre opposer, sauf 
pour ce que prévoit l'art. 122 al. 2, les exceptions relatives à l'invalidité de la cession et, 
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s'il n'a pas donné son consentement à celle-ci, également les exceptions relatives à son 
inadmissibilité conventionnelle, dans les limites prévues par l'art. 121 al. 4 qui précède. 

3. S'il subsiste des raisons fondées quant à savoir si la prestation est due au 
cessionnaire ou au cédant, le cédé peut se faire autoriser par le juge à effectuer le dépôt 
ou à pourvoir de la manière qu'il a prescrite, conformément à ce que prévoit l'art.. 

4. Dans le cas où la cession de créance a heu en vertu de la loi, on applique, en 
l'absence de dispositions spécifiques, les règles du présent titre. De toute manière, celui 
qui a exécuté succède dans les droits du créancier dans les limites de ce qu'il a payé, s'il 
s'agit d'une dette dont il doit répondre; si au contraire il a payé une dette dont il n'est 
pas tenu de répondre, il peut demander jusqu'au moment de l'exécution à être substitué, 
et succède dans les droits du créancier dans les limites de ce qu'il a payé moyennant une 
déclaration unilatérale simultanée de ce dernier, à laquelle s'applique la disposition 
prévue dans l'art. 36 al. 2 qui précède. 
 
124. Cikk - A felek jogai 
 

(1) Az engedményes mindazon jogokat megszerzi, amelyek az engedményezőt megille-
tik. 

(2) A kötelezett az engedményessel szemben mindazon kifogást érvényesítheti, melyek 
őt az engedményezővel szemben az engedményezés időpontjáig megilletik, ha azonban az 
engedményezéshez fenntartás nélkül járult hozzá, beszámítási igényét többé nem érvényesít-
heti. A továbbiakban is csorbítatlanul élhet a 122. Cikk (2) bekezdése szerinti, az engedmé-
nyezés érvénytelenségére alapozott kifogásolási jogaival; ez érvényes az olyan kifogásokra is, 
amelyeket a kötelezett hiányzó hozzájárulására, s a 121. Cikk (4) bekezdésének határai között 
szerződési engedményezési tilalomra való tekintettel érvényesít. 

(3) Ha alapos okkal áll fenn kétség, hogy az engedményező, vagy az engedményes felé 
kell teljesíteni, a kötelezett kérheti a bíróságtól megőrzési kötelezettsége megállapítását, vagy 
a 105. Cikk rendelkezéseinek megfelelő eljárási mód a bíróság általi elrendelését. 

(4) A követelés a törvény erejénél fogva való átszállítása esetén különös rendelkezések 
hiányában jelen Cím előírásait kell alkalmazni. Ha olyan tartozásról van szó, amelyet teljesí-
tenie kellett, a jogosulti jogok - fizetése terjedelmében - arra szállnak át, aki teljesített. Ha a 
tartozás olyan, aminek teljesítése nem volt kötelező, az, akire a hitelezői jogok szállnak a tel-
jesítés időpontjáig követelheti, hogy helyettesként elismerjék, s fizetése terjedelmében a hite-
lező által kiadott egyoldalú nyilatkozat alapján (melyre a 36. Cikk /2/ bekezdésében foglalta-
kat kell alkalmazni) lép annak jogaiba.  

 
 

Section 3 Cession de dette 
 

Harmadik fejezet - Tartozásátvállalás 
 
Art. 125. Cession par succession ou par novation 
 

1. Le transfert d'une dette peut se faire moyennant deux voies: 
a) par succession dans le rapport obligatoire - qui se transfère donc objectivement 

intact - à un autre débiteur, lequel s'ajoute au débiteur originaire ou succède à ce 
dernier comme i1 est précisé dans l'art. 126 qui suit; 

b)  par l'extinction conventionnelle de l'obligation originaire et la constitution 
simultanée d'une nouvelle obligation ayant un sujet passif différent. 
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2. Dans la première des hypothèses prévue dans l'alinéa précédent le nouveau 
débiteur répond solidairement avec le débiteur originaire si le créancier ne déclare pas 
expressément qu'il libère ce dernier. 

3. La cession a lieu par novation seulement si ceci est déclaré de façon expresse et 
non équivoque par les parties dans leur accord trilatéral. Dans le doute, on présumera 
donc que la cession a été effectuée par succession. 

4. Exception faite de ce qui est prévu par les alinéas 2 et 3 du présent article, les 
parties peuvent effectuer la cession de dette de la manière qu'ils considèrent comme la 
plus adaptée à leurs intérêts et, entre autre, comme ce qui est indiqué à titre d'exemple 
dans l'art. 126 qui suit. 

5. Le transfert de elle peut être effectué sur un autre ou plusieurs autres nouveaux 
débiteurs. 

6. Lorsque la cession de dette advient en vertu de la loi ou comme élément 
accessoire dans le transfert d'un bien ou d'un ensemble de biens, celle-ci est réglementée 
par les dispositions de la présente section, en tant qu'elles sont applicables, à défaut de 
différentes règles spécifiques. 
 
125. Cikk - Tartozásátvállalás jogutódlás vagy megújítás révén 
 

(1) A tartozás átszállása két módon történhet: 
a.) a kötelmi jogi viszonyba való belépés révén, mikor a tartozás objektív módon válto-

zatlanul másik kötelezettre kerül átruházásra; ez a belépés vagy az eredeti kötelezetthez való 
csatlakozással, vagy - a 116. Cikkben közelebbről meghatározott módon - a helyére állással 
történik. 

b.) az eredeti tartozás szerződési úton való megszüntetésével és egyidejüleg új tartozás 
alapításával, ahol új igényjogosultság keletkezik. 

(2) Az előző bekezdés szerinti első esetben az új kötelezett a régivel - hacsak a jogosult 
az utóbbi kötelemből való szabadulásáról kifejezetten nem nyilatkozott  - együttesen felel. 

(3) Megújítással a tartozásátvállalás akkor következik be, ha ezt a felek kifejezetten és 
egyértelműen, háromoldalú megállapodásban nyilvánítják ki; kétség esetén vélelmezni kell, 
hogy a tartozásátvállalás a kötelmi jogviszonyba való belépéssel történik. 

(4) A jelen Cikk (2) és (3) bekezdése szerinti szabályok fenntartásával a felek a tartozás 
átvállalást úgy alakíthatják, ahogy azt érdekeiknek leginkább megfelelő, egyebek között pél-
dául úgy, ahogy azt a 126. Cikk rendelkezései előírják. 

(5) A tartozásátvállalás egy, vagy több új kötelezett révén keletkezhet be. 
(6) Amennyiben a tartozásátvállalás a törvény erejénél fogva, vagy dologi jogokra, vagy 

dologösszességre irányuló átruházás részeként foganatosul, jelen Cikk rendelkezései eltérő 
feltételek hiányában alkalmazhatók. 
 
Art. 126. Modalités par lesquelles peut s'effectuer la cession 
 

1. Moyennant une convention entre le débiteur et un tiers, ce dernier peut 
s'engager envers le premier à éteindre l'obligation du même, et peut l'exécuter dans les 
limites prévues dans L'art. 71 al. 2 qui précède. Un tel accord exerce seulement des effets 
internes entre le débiteur et le tiers. 

2. Moyennant une convention entre le débiteur et un tiers, ce dernier peut 
s'engager envers le créancier à éteindre l'obligation, devenant ainsi obligé solidairement 
avec le débiteur originaire, à moins que le créancier déclare expressément qu'il libère ce 
dernier. 
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3. Moyennant une convention entre le créancier et un tiers, ce dernier peut de sa 
propre initiative s'engager envers le premier à exécuter l'obligation, devenant ainsi 
obligé solidairement avec le débiteur originaire si le créancier ne déclare pas 
expressément qu'il libère ce dernier. Le débiteur originaire peut, manifestant son 
opposition lorsqu'il vient à connaître l'obligation, rendre inefficace le susdit accord. 

4. Le transfert de dette peut advenir également par l'intermédiaire d'une 
convention préliminaire de caractère obligatoire, suivie par un acte de transfert 
successif - et donc de disposition - de la créance. La convention et l'acte successif sont 
effectués ou par le créancier (qui s'accorde avec le tiers), ou bien par le débiteur 
originaire (qui s'accorde avec le tiers) malgré que le débiteur lui-même n'ait pas été 
légitimé à cela; l'opération, toutefois, devient efficace si le créancier accorde son 
consentement. Dans ces cas, le nouveau débiteur ne peut soulever envers le créancier la 
moindre exception basée sur la convention préliminaire qui a servi die base pour I'acte 
successif de transfert, à moins que le motif qui invalide la première fasse aussi obstacle à 
la validité de la deuxième. Le tiers qui a exécuté peut cependant être indemnisé par le 
débiteur originaire dans les limites de l'avantage que celui-ci en a tiré. En cas de doute 
concernant la modalité choisire pour la cession, c'est celle qui figure dans l'alinéa 3 de 
cet article qui est adoptée. 

5. Dans les hypothèses prévues par les alinéas qui précèdent, le tiers peut être, ou 
non, débiteur du débiteur principal; et, s'il ne l'est pas, il a le droit de se faire 
rembourser ou indemniser par ce dernier, sauf convention différente, en rapport avec ce 
qu'il a effectivement déboursé, avec la seule limite de l'opposabilité, de la part du 
débiteur originaire, des exceptions que celui-ci aurait pu opposer au créancier. 

6. Dans l'accord trilatéral, grâce auquel les parties peuvent effectuer la novation 
subjective de la dette, on peut convenir que le créancier, pour réclamer l'exécution, doit 
avoir effectué ou au moins offert une contre-prestation. 

7. Pour les conventions et les déclarations prévues dans le présent article on 
applique l'al. 2 de l'art. 36 du présent code, en rapport avec la valeur de la dette 
transférée. 
 
126. Cikk - A tartozásátvállalás útja és módja 
 

(1) A kötelezettel kötött megállapodás útján harmadik személy, a kötelezettel szemben 
kötelezettséget vállalhat tartozásai megszüntetésére; a teljesítésre a 79. Cikk (1) bekezdése 
szerinti keretek irányadók. Az ilyen megállapodás csak a kötelezett és a harmadik személy 
viszonyában bír joghatállyal. 

(2) A kötelezettel kötött megállapodás útján harmadik személy a jogosult irányában kö-
telezettséget vállalhat a kötelezetti tartozások megszüntetésére, ebben az esetben - ha csak a 
jogosult az eredeti kötelezett a kötelemből való szabadulásáról kifejezetten nem nyilatkozik - 
az eredeti kötelezettel egyetemlegesen felel. 

(3) A jogosulttal kötött megállapodás útján harmadik személy a jogosulttal szemben kö-
telezettséget vállalhat arra, hogy a kötelezetti tartozásokat teljesíti; ebben az esetben az eredeti 
kötelezett és a harmadik személy - ha csak a jogosult kifejezetten nem nyilatkozik arról, hogy 
az eredeti kötelezett a kötelemből szabadul - egyetemlegesen felelnek. Az eredeti kötelezett 
ellentmondását előterjesztő nyilatkozatában e megállapodás érvénytelenségére hivatkozhat. 

(4) Tartozásátvállalásra kötőerővel bíró megállapodás, és azt követő átruházási ügylet, 
mint rendelkezés útján is sor kerülhet. A megállapodást és a követő jogügyletet vagy a jogo-
sult (a harmadik személlyel egyetértésben), vagy az eredeti kötelezett (a harmadik személlyel 
egyetértésben) köti; legyen bár a kötelezett az ilyen megállapodás megkötésére fel nem jogo-
sított, az eljárás mégis hatályos lesz, ha ahhoz a jogosult hozzájárulását adja. Az új kötelezett 
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ebben az esetben a jogosult ellen nem érvényesíthet a követő ügylet alapját képező szerződés-
re alapított kifogást, kivéve, ha a szerződés érvénytelenítési alapja az átruházási ügylet érvé-
nyességét is megakadályozza. Mindazonáltal ha a harmadik személy teljesít, az eredeti 
kötelezetttől abban a mértékben, amennyiben ennek révén az előnyhöz jutott, kárai megtéríté-
sét követelheti. Ha kétség merül fel annak vonatkozásában, hogy az átvállalás milyen formáját 
választották, a jelen Cikk (3) bekezdése szerinti veendő figyelembe. 

(5) Az előző bekezdésekben körülírt esetekben a harmadik személy kötelezett nem 
szükségképpen ugyan, de főkötelezetté válhat; ha nem ő a főkötelezett, a felek eltérő megálla-
podásának hiányában a főkötelezettől az általa ténylegesen teljesítettekre figyelemmel vissza-
térítést vagy kártérítést követelhet. Ez az igénye azonban az eredeti kötelezett a jogosulttal 
szemben fennálló érvényesíthető kifogásai mértékére korlátozódik. 

(6) A felek által kötött, a tartozás alanyi megújítására irányuló háromoldalú szerződés 
tartalmazhat a teljesítés követelésére vonatkozó olyan feltételt, hogy a jogosultnak ellenszol-
gáltatást kellett teljesítenie, vagy legalábbis felajánlania. 

(7) Az e Cikkben szabályozott megállapodásokra és nyilatkozatokra a jelen Törvény-
könyv 36. Cikk (2) bekezdésében foglaltak az átruházott követelés nagyságára való tekintettel 
alkalmazandók. 
 
Art. 127. Droits et devoirs des parties 
 

1. Exception faite de ce que prévoit l'al. 4 de l'art. 126 qui précède, si la cession n'a 
pas lieu sur la base d'un accord novatif, le nouveau débiteur peut opposer au créancier 
les exceptions qu'avait le débiteur originaire; et en outre, si ce dernier a été libéré par le 
créancier, les garanties admises à la créance s'éteignent, à moins que ceux qui les ont 
prêtées consentent expressément à les maintenir. 

2. Dans l'hypothèse prévue dans l'al. 1 de cet article, le créancier qui a accepté 
l'obligation du tiers ne peut s'adresser au débiteur originaire s'il n'a pas au préalable 
demandé au tiers l'exécution, et, s'il a libéré le débiteur originaire, il ne peut faire action 
contre lui si le tiers succédant devient insolvable, à moins que n'ait été faite réserve 
expresse. 

3. Si la cession advient sur la base d'un accord novatif, le créancier et le nouveau 
débiteur peuvent respectivement exercer seulement les droits et opposer seulement les 
exceptions qui dérivent de l'accord même, exception faite de ce que prévoit l'alinéa 
suivant. 

4. Si l'obligation prise par le nouveau débiteur sur la base de l'alinéa 1 lettre a) de 
l'art. 125 qui précède est nulle ou est annulée, le créancier qui a libéré le débiteur 
originaire peut exiger de ce dernier l'exécution, mais ne peut se prévaloir des garanties 
prêtées par des tiers. Si la cession a eu lieu sur la base d'un accord novatif, comme le 
prévoit l'al. 1 lettre b) de l'art. 125 qui précède, on applique la disposition contenue dans 
l'art. 130 al. 5. 
 
127. Cikk - A felek jogai és kötelezettségei 
 

(1) Ha a tartozásátvállalás nem megújítási megállapodás útján következik be, az új köte-
lezett - a 126. Cikk (4) bekezdésében foglaltaktól eltekintve - a jogosulttal szemben minden 
olyan kifogást érvényesíthet, melyek az eredeti kötelezettet megillették; ha a jogosult az ere-
deti kötelezettet teljesítési kötelezettsége alól mentesítette, ezzel összefüggésben megszűnnek 
azok a biztosítékok is, melyeket a kötelezettségre nyújtottak, kivéve, ha a biztosítékadó fenn-
maradásukhoz kifejezetten hozzájárul. 
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(2) A jelen Cikk (1) bekezdése szerinti esetben az a jogosult, aki hozzájárult a harmadik 
személy kötelezettségvállalásához, ha megelőzően e harmadik személytől teljesítést nem kö-
vetelt, az eredeti kötelezettel szemben igényt nem érvényesíthet; ha az eredeti kötelezettet a 
kötelemből elbocsátotta, a harmadik személy később bekövetkező fizetésképtelensége esetén - 
hacsak e jogát kifejezetten fenn nem tartotta - az eredeti kötelezettet nem perelheti. 

(3) Ha az átvállalásra megújítási megállapodás alapján kerül sor, a jogosult és az új kö-
telezett minden esetben és kizárólagosan azokat a jogokat gyakorolhatják, és azon kifogásokat 
érvényesíthetik, melyek - a következő bekezdésben foglaltak fenntartása mellett - őket magá-
ból a megállapodásból adódóan illetik meg. 

(4) Ha az új kötelezett által a 125. Cikk (1) bekezdés a.) pontja alapján átvállalt kötele-
zettség semmis, vagy eredményesen megtámadott, a  jogosult, aki az eredeti kötelezettet telje-
sítési kötelezettsége alól mentesítette, az erdeti kötelezettől követelheti a teljesítést, mindazo-
náltal a harmadik személyek által nyújtott biztosítékokat többé nem veheti igénybe. Ha a tar-
tozásátvállalásra a 125. Cikk (1) bekezdés b.) pontja szerinti megújítási megállapodás útján 
kerül sor, úgy a 130. Cikk (5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. 

(5) A 79. Cikk (2) bekezdése szerinti rendelkezéseket adott esetre alkalmazni kell. 
 
 

Titre X Extinction du contrat et des rapports 
qui naissent du contrat 

 

X. Cím - A szerződés és a szerződéses alapú jogvi-
szonyok megszűnése 

 
Section 1 Faits extinctifs et qui entraînent une forclusion 

 

Első fejezet - Megszüntető és jogot kizáró okok 
 
Art. 128. Faits extinctifs et qui entraînent l'inefficacité 
 

1. Le contrat s'éteint ou est privé d'effet: 
a) par exécution - ou par offre réelle ou par sommation - de toutes les obligations 

qui en dérivent, dans les modalités prévues aux titres VII et VIII du présent livre, et en 
outre par la réalisation, pour les deux parties, du but qu'elles poursuivaient; 

b) par accomplissement de la condition résolutoire; 
c) par échéance du terme final; 
d) par mort ou incapacité survenue, dans les cas prévus par la loi; 
e) par novation; 
f)  par résiliation par consentement mutuel; 
g)  par retrait; 
h) par résolution totale; 
i) par nullité; 
1) par annulation: 
m)  par rescision; 
n) pour tout autre cause indiquée par la loi. 
2. L'extinction du contrat - si elle est définitive - ou son manque d'effet excluent 

que les parties puissent avancer des prétentions sur la base de ce même contrat, 
exceptées les dérogations prévues dans les contrats plurilatéraux en faveur des autres 
parties contractantes et pour la protection des tiers; exceptés en outre les effets de la 
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confirmation, de la conversion, de la ratification et abstraction faite des prétentions qui 
peuvent être fait valoir pour obtenir les restitutions dues et la perception de dommages 
et intérêts pour faits illicites contractuels ou extracontractuels survenus pendant la 
formation, l'exécution ou l'inexécution du contrat. 

3. Les obligations qui dérivent du contrat s'éteignent 
a) par son exécution - ou par offre réelle ou par sommation - selon les modalités 

prévues aux titres VII et VIII du présent Code, ainsi que pour l'exécution coercitive à 
charge du débiteur; 

b) par novation; 
c) par remise de dette; 
d) par renonciation tacite; 
e) par compensation; 
f) par confusion; 
g) par perte ou détérioration grave de la chose due, ou par impossibilité de la 

prestation due qui ne soit pas imputable au débiteur; hormis ce que prévoit l'art. 162; 
h) pour tout autre cause indiquée par la loi. 
4. L'extinction de l'obligation - si elle est définitive - empêche le créancier 

d'avancer des prétentions en rapport avec celle-ci, sauf celles qui ont pour but d'obtenir 
les restitutions dues, ainsi que de percevoir des dommages et intérêts pour faits survenus 
à l'occasion de l'exécution ou de l'inexécution de l'obligation. 

5. Le présent titre concerne les hypothèses qui ne sont pas réglementées par 
d'autres règles de ce code, règles auxquelles il est fait renvoi pour les cas non prévus ici. 
 
128. Cikk - Megszüntető és hatályvesztő okok 
 

(1) A szerződés megszűnik, vagy joghatályát veszti: 
a.) a teljesítés tényleges felajánlása vagy írásbeli felhívás nyomán a jelen Törvénykönyv 

VI. és VIII. Címében lefektetettek szerint a szerződésből adódó minden kötelezettség teljesí-
tésével, és úgy, hogy mindkét fél elérte kitűzött célját; 

b.) bontó feltétel bekövetkeztével; 
c.) meghatározott idő elteltével; 
d.) a törvényben meghatározott esetekben a halállal, vagy a cselekvőképesség elveszté-

sének nem várt bekövetkeztével; 
e.) megújítás révén; 
f.) a jövőre vonatkozó, kölcsönös megszüntető megállapodással; 
g.) elállással; 
h.) teljes körű felbontással; 
i.) semmisség miatt; 
j.) megtámadhatóság révén; 
k.) túlteljesítés miatti szerződésmegszüntetéssel; 
l.) más, a törvényben előírt okok miatt. 
(2) A szerződés megszűnése - amennyiben az végérvényes -, vagy joghatályának el-

vesztése (a többoldalú szerződésekben részt vevő más személyek javára valamint a harmadik 
személyek védelmét célzó kivételektől eltekintve) kizárják, hogy a felek a szerződésre ala-
pozva igényt támasszanak, ehhez kapcsolódóan kivételt képeznek a szerződésmegerősítés, a 
szerződés átértelmezése, a hozzájárulás joghatásai, vagy azok az igények, melyek a tartozás 
visszaszolgáltatására és a károsodás kiegyenlítésére vonatkozó jogosultságokat, valamint a 
szerződés megkötése, teljesítése a szerződéses kapcsolat keretei között, vagy szerződésen 
kívül eszközölt meg nem engedett cselekményekre alapozott kártérítési igényjogosultságot 
érvényesíthetik. 



TITRE X EXTINCTION DU CONTRAT ET DES RAPPORTS QUI N AISSENT  
DU CONTRAT • • • • X. CÍM - A SZERZŐDÉS ÉS A SZERZŐDÉSES ALAPÚ JOGVISZONYOK 

MEGSZŰNÉSE 
__________________________________________________________________________________________ 

91 

(3) A szerződésből ertedő kötelezettségek megszűnnek:    
a.) a jelen  Törvénykönyv VII. és VIII. Címében meghatározott módon a teljesítés, ille-

tőleg a teljesítés tényleges felajánlása, vagy írásos felhívás révén, valamint a kötelezett elleni 
végrehajtással; 

b.) megújítás révén; 
c.) tartozáselengedéssel; 
d.) hallgatólagos lemondással; 
e.) beszámítással; 
f.) a jogok és kötelezettségek összeolvadásával; 
g.) a tartozás tárgyát képező dolog megsemmisülésével, vagy jelentős minőségromlásá-

val, illetőleg - ha a 162. Cikk eltérő rendelkezést nem tartalmaz - a teljesítés a kötelezett ré-
széről való helyettesíthetetlen ellehetetlenülésével; 

h.) minden más, a törvényben meghatározott esetben. 
(4) A kötelezettség megszűnése - amennyiben az végleges - a jogosultat megakadályoz-

za abban, hogy az érintett igényeket érvényesítse. Kivételt képeznek a visszaszolgáltatáshoz 
és károsodás kiegyenlítéshez kapcsolódó, illetőleg a kötelezettség teljesítésével, vagy nem 
teljesítéssel kapcsolatban felmerült károk megtérítésére vonatkozó igények. 

(5) Ez a Cím átfogja azokat a tényállásokat, melyek jelen Törvénykönyv más rendelke-
zései révén szabályozásra nem kerültek, előírásai az itt külön nem szabályozott esetekre nézve 
is irányadók. 
 
Art.129. Faits qui entraînent une forclusion 
 

1. La prescription entraîne une forclusion pour l'exercice de tout droit pouvant 
dériver d'un contrat. 

2. La déchéance entraîne une forclusion pour l'emission d'une déclaration ou pour 
l'accomplissement d'un acte. 
 
129. Cikk - Elenyészési okok  
 

(1) Az elévülés esetén minden, a szerződésből eredő jog gyakorolhatósága elenyészik. 
(2) A jogvesztés valamely nyilatkozat adására vagy jogi cselekmény foganatosítására 

tekintettel a jog elenyészését eredményezi. 
 

 
Section 2 Modes d'extinction différant de l'exécution 

 

Második fejezet - A teljesítésen kívüli megszüntető okok 
 
Art. 130. Novation 
 

1. La novation est objective lorsque les parties concordent sur la substitution par 
un autre contrat, qui soit substantiellement différent, du contrat préexistant qui n'a pas 
encore été entièrement exécuté, et qui ainsi s'éteint. La novation comporte en outre 
l'extinction tant des garanties qui soutenaient le contrat originaire que de ses conditions 
accessoires, parmi lesquelles les facilitations de paiement, si celles-ci n'ont pas été 
explicitement confirmées dans l'accord novatif. 

2. La volonté d'effectuer une novation doit être manifestée par les deux parties 
d'une manière non équivoque et qui peut résulter également du fait de l'incompatibilité 
objective du Premier contrat par rapport au second. 
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3. Si les deux susdits contrats ne sont pas objectivement incompatibles, leur 
coexistence doit résulter de la volonté non équivoque de chacune des parties. 

4. En cas de doute, on estimera que seul le contrat originaire subsiste modifié. 
5. L'invalidité du contrat originaire n'influe pas sur la validité du nouveau contrat, 

par plus que l'invalidité du contrat novatif ou du deuxième contrat ne saurait 
déterminer un retour de validité du contrat originaire; mais la partie qui n'est pas de 
bonne foi répond des dommages que l'autre subit. 

6. La reproduction ou la répétition du contrat ou sa rédaction par écrit ne 
comportent pas sa novation si les conditions prévues dans les al. 1 et 2 du présent article 
ne sont par remplies. En cas de discordance entre l'expression originaire et l'expression 
successive, prévaut, en cas de doute, cette dernière. 

7. La novation peut concerner, avec des effets analogues, une clause particulière du 
contrat ou une obligation qui en dérive. 

8. Aux accords prévus dans les al. 1 et 7 du présent article s'applique l'al. 2 de l'art. 
36 du présent code, en relation avec le montant du nouveau contrat ou de la nouvelle 
obligation. 
 
130. Cikk - Megújítás 
 

(1) Tárgyi megújítás esete akkor forog fenn, ha a felek úgy állapodnak meg, hogy a 
fennálló, teljes körűen még nem teljesített szerződést másik, a hatályostól lényegesen eltérő 
szerződéssel helyettesítik, s ezzel az első szerződést megszüntetik. A megújítás következmé-
nyeként - ha az új megállapodásban kifejezetten megerősítésre nem kerültek - megszűnnek az 
első szerződés vonatkozásában nyújtott biztosítékok, csakúgy, mint a szerződés mellékes ren-
delkezései, ide értve a fizetési könnyítéseket is. 

(2) A megújítás végrehajtására vonatkozó akaratot mindkét félnek egyértelműen kell ki-
fejezésre juttatnia, s az az első szerződés a második szerződéssel való tárgyi összeegyeztethe-
tetlenségnek követelményén alapulhat. 

(3) Ha két szerződés tárgyilag nem összeegyeztethetetlen, a felek egyértelmű akaratából 
ki kell derülnie, hogy azok egymás mellett fejtik ki hatásukat. 

(4) Kétség esetén úgy kell tekinteni, hogy - megváltozott módon - csak az eredeti szer-
ződés maradt fenn. 

(5) Az eredeti szerződés érvénytelenségének nincs befolyása az új szerződés érvényes-
ségére, s ugyancsak nem vezet a megújító szerződés, vagy a második szerződés az eredeti 
szerződés érvényességének visszaállításához; mindazonáltal a fél, aki nem a jóhiszeműség 
követelményének megfelelően járt el, felel a másik fél által elszenvedett károkért. 

(6) A szerződés reprodukálása, megismétlése, vagy írásba foglalása nem számít megújí-
tásnak, ha a jelen Cikk (1) és (2) bekezdésében jelzett feltételek nem teljesülnek. Az eredeti és 
későbbi változat közötti eltérés esetén a későbbi változat élvez előnyt. 

(7) A megújítás a megfelelő joghatással egyedi szerződési rendelkezést, vagy abból ere-
dő szerződéses kötelezettséget érinthet. 

(8) Az ezen Cikk (1) és (7) bekezdésében előírt megállapodásokra a jelen Törvény-
könyv 36. Cikkének (2) bekezdésében foglaltak a szerződés, vagy az új kötelezettségek meg-
felelő értéke figyelembe vétele mellett alkalmazandók. 
 
Art. 131. Remise de dette 
 

1. Une obligation née ou qui peut naître d'un contrat s'éteint si le créancier y 
renonce d'une des manières suivantes. 
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2. Le créancier peut déclarer en termes non équivoques qu'il renonce à son droit, 
en le communiquant au débiteur, qui a la faculté dans un délai appréciable de déclarer 
vouloir ne pas en profiter. La restitution volontaire du titre original de créance que le 
créancier fait au débiteur, même à la suite du paiement partiel de la somme indiquée, 
possède la même valeur que la susdite déclaration de renonciation à la créance. La 
rémission accordée au débiteur principal libère aussi les fidéjusseurs. La renonciation de 
la part du créancier aux garanties qui soutiennent la créance ne fait pas au contraire 
présumer de la rémission de la dette. 

3. Le créancier peut renoncer à son crédit par le biais d'un contrat conclu avec le 
débiteur. 

4. Le créancier peut aussi s'engager envers le débiteur à renoncer à sa créance par 
le truchement d'un contrat de caractère obligatoire, auquel il fait suivre un acte abstrait 
de renonciation à cette créance. Dans ce cas, la nullité du premier contrat ne se transmet 
pas à l'acte successif. 

5. Les parties peuvent éteindre un contrat unilatéral ou bilatéral moyennant un 
contrat successif par lequel elles renoncent réciproquement à tous les droits qui sont nés 
ou peuvent naître du premier. 

6. Aux actes prévus dans les alinéas qui précèdent, et même si la remise de dette ne 
possède pas de contenu transactionnel, s'appliquent l'al. 2 de l'art. 36 du présent code en 
relation au montant de la dette qui est remise. Si la remise a lieu à titre gratuit, voire de 
libéralité, la forme nécessaire pour la donation n'est pas requise. 
 
131. Cikk - Tartozáselengedés 
 

(1) A szerződésből keletkezett, vagy keletkező kötelezettség megszűnik, ha a jogosult a 
következő módok valamelyikével arról lemond. 

(2) A jogosult a kötelezetthez címzett, egyértelműen megfogalmazott nyilatkozat útján 
lemondhat jogáról; a kötelezett megfelelő határidőn  belül úgy nyilatkozhat, hogy ezt nem 
kívánja igénybe venni. Ha a jogosult a kötelezvényt szabad akaratából a kötelezettnek vissza-
adja, az adott összeg részleges megfizetése esetén is ugyanolyan joghatállyal bír, mint a 
tartozáselengedés. A kötelezett részére biztosított tartozáselengedés a  kezest is mentesíti. A 
jogosult a kötelezettség biztosítékairól való lemondása nem alapoz meg vélelmet a kötelezett-
ség elengedésére. 

(3) A jogosult követeléseiről a kötelezettel kötött szerződés útján is lemondhat. 
(4) A jogosult a kötelezettel kötött szerződéssel is vállalhatja a tartozás elengedését, s 

azt, hogy elengedett tartozás önálló jogügylet tárgyaként él tovább. Ebben az esetben az első 
szerződés semmissége nem száll át a követő jogügyletre. 

(5) A felek az egy- vagy kétoldalú szerződést követő szerződéssel hatályon kívül he-
lyezhetik; a hatályon kívül helyezéssel az első szerződésből keletkezett, vagy keletkezhető 
minden jogosultságot kölcsönösen megszüntetik. 

(6) A fenti bekezdések szerinti jogügyletekre - abban az esetben is, ha a tartozás elenge-
dése nem egyezség útján történik - a jelen Törvénykönyv 36. Cikk (2) bekezdésében foglalta-
kat az elengedett tartozás összegszerűségére tekintettel kell alkalmazni. Ha az elengedés in-
gyenesen történik, az ajándékozásra megkövetelt alakiság alkalmazása nem kötelező. 
 
Art. 132. Compensation 
 

1. Une créance dérivant d'un contrat s'éteint par compensation si le créancier est à 
son tour tenu d'exécuter, à quelque titre que ce soit, une obligation envers la 
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contrepartie. La compensation, qui peut également être opposée par un fidéjusseur, se 
fait aux conditions prévues par les alinéas suivants. 

2. Les deux créances réciproques doivent coexister à la même date, étant toutes 
deux liquides et exigibles; elles doivent en outre avoir toutes deux pour objet une somme 
d'argent ou une quantité de choses fongibles de la même espèce ou qualité. Elles 
s'éteignent pour les quantités correspondantes. 

3. La compensation se produit lorsqu'un créancier la réclame par une déclaration 
inconditionnelle et sans délais temporels, laquelle doit être communiquée à la 
contrepartie ou formulée en justice avant la fin de la première audience de plaidoirie. 
Une telle déclaration prend effet au moment où la déclaration a été communiquée à la 
contrepartie ou rendue en justice. La contrepartie peut dans un délai appréciable 
manifester par une déclaration son opposition en relation avec ce que prévoient les 
alinéas suivants. 

4. La compensation n'a pas lieu, et contre qui l'invoque est accordée la faculté de 
s'opposer, si l'une des deux créances: dérive d'un acte illicite extra contractuel, ou si une 
partie l'a préventivement contestée avec des motivations idoines, ou si celle-ci a pour 
objet la restitution de choses déposées ou données en prêt à usage, ou bien qu'il y ait eu 
une renonciation préventive à la compensation, ainsi que dans tout autre cas prévu par 
la loi. Pour les comptes courants auxquels on recourt dans le cadre des rapports 
commerciaux s'appliquent les usages. Sont sauvegardées les dispositions, concernant les 
consommateurs, qui sont en vigueur dans l'Union européenne et dans ses États 
membres. 

5. Si les deux obligations réciproques doivent être exécutées par contrat dans deux 
lieux différents, on doit calculer les dépenses de transport au lieu du paiement, à moins 
que le créancier s'oppose à la compensation, ayant un intérêt plausible à ce que 
l'exécution advienne au lieu prévu. 

6. Si les conditions prévues dans l'al. 2 du présent article ne sont pas remplies, le 
créancier a seulement un droit de rétention envers la contrepartie, comme le prévoit 
l'art. 108 qui précède; et, si l'une des créances n'est pas liquide, le juge, sur instance du 
créancier, peut suspendre la condamnation de ce dernier, par rapport à l'obligation qui 
est à sa charge jusqu'à la vérification de l'entité de la créance qu'il a en compensation. 
La compensation peut avoir lieu par la volonté des parties, même lorsque les conditions 
prévues par les alinéas précédents ne sont pas remplies. 

7. Aux déclarations prévues par le présent article s'applique l'art. 36 al. 2 en 
relation à l'entité de la créance opposée en compensation. 
 
132. Cikk - Beszámítás 
 

(1) A szerződéses alapú követelés beszámítás útján akkor szűnik meg, ha a jogosultnak 
a maga részéről valamilyen jogi okból származó kötelezettségeket kell a másik fél irányába 
teljesítenie. A beszámítás - mely ellen a kezes kifogással élhet - a következő bekezdésekben 
meghatározottak szerint megy végbe. 

(2) A kölcsönösen fennálló követeléseknek egyidejűnek, meghatározottnak és esedé-
kesnek kell lenniük; ha követelés tárgya pénzösszeg, illetőleg azonos fajtabeli, vagy jellegű 
helyettesíthető dologmennyiség lehet. 

(3) A beszámításra akkor kerül sor, ha a jogosult azt haladéktalanul és határidő tűzése 
nélküli nyilatkozat útján érvényesíti; a nyilatkozatot a másik féllel közölni kell, vagy a bírósá-
gi eljárásban az első szóbeli ténytárgyalás lezárásáig elő kell adni. Hatályos attól az időponttól 
lesz, mikor a másik féllel közlésre, vagy a bíróság előtt előadásra kerül. A beszámítással 
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szemben az ellenérdekű fél méltányos határidőn belül a következő bekezdések szerint élhet 
kifogással. 

(4) Nincs helye beszámításnak - és az ilyen beszámításra való hivatkozással szemben az 
ellenérdekű fél kifogással élhet -, ha a két követelés egyike szerződésen kívüli, meg nem en-
gedett cselekményből ered, vagy azzal szemben az egyik fél alapos okkal és megfelelő gon-
dossággal eljárva ellenvetéssel élt, vagy ha a követelés tárgya megőrzésre, vagy ingyenes 
használatra átadott dolog kiadására irányul, illetőleg ha beszámítás jogról való lemondásról 
rendelkezett, valamint minden, a törvény által előírt további esetben. Az üzleti kapcsolatok 
körében alkalmazott folyószámlákra nézve a forgalmi szokások irányadók. Az Európai Unió-
ban és tagállamaiban a fogyasztókra nézve irányadó jogokat ezen rendelkezések nem érintik. 

(5) Ha ellentétes oldalú kötelezettségeket a szerződés szerint eltérő helyen kell teljesíte-
ni, a fizetés helyéig felmerülő szállítási költségeket fel kell számítani, kivéve, ha a jogosult a 
megállapított helyen történő teljesítéshez fűződő ésszerű érdeke alapján a felszámítással 
szemben ellentmondással él. 

(6) Ha az e Cikk (2) bekezdésében foglaltak nem teljesülnek, a jogosultnak kizárólag a 
jelen Törvénykönyv  108. Cikke szerinti visszatartási joga áll fenn a másik fél felé; ha a köve-
telés valamelyikét nem mérték után szabták meg, de az könnyen és gyorsan megállapítható, a 
jogosult kérésére e kötelezettségre tekintettel a bíróság a döntést a beszámítandó követelés 
értékének megállapításáig elhalaszthatja. Beszámításra a felek akarata alapján akkor is sor 
kerülhet, ha a fenti bekezdésben foglaltak nem teljesülnek.  

(7) A jelen Cikkben szabályozott nyilatkozatokra a 36. Cikk (2) bekezdésében foglaltak 
a beszámításra kerülő követelés értékére tekintettel alkalmazandók. 
 
Art. 133. Confusion 
 

1. Une créance dérivant d'un contrat n'est pas exigible lorsque, et pour tout le 
temps où, par rapport à celle-ci les qualités de créancier et de débiteur se réunissent 
dans la même personne 

2. Si dans la même personne se réunissent les qualités de créancier et de débiteur 
solidaire, l'effet prévu dans l'al. 1 qui précède se produit pour la partie du susdit 
débiteur solidaire par rapport aux autres débiteurs. Si dans la même personne se 
réunissent les qualités de créancier solidaire et de débiteur, l'effet prévu dans l'al. 1 qui 
précède se réalise pour la partie de ce dernier. Les mêmes règles s'appliquent aux 
obligations indivisibles. 

3. La confusion n'est pas opposable aux tiers qui pourraient en avoir préjudice, et 
dans tous les cas où les règles en vigueur dans l'Union européenne et dans ses États 
membre l'excluent dans l'interet des tiers. 
 
133. Cikk - Összeolvadás 
 

(1) A szerződésből eredő kötelezettség nem érvényesíthető, ha a jogosult és kötelezett 
helyzete egy személyben egyesül. 

(2) Ha a jogosult és az egyetemleges kötelezett helyzete egyesül, az (1) bekezdésben 
szabályozott jogkövetkezmények csak az érintett egyetemleges kötelezett, s nem a többi köte-
lezett vonatkozásában érvényesülnek. Ha az egyetemleges jogosult és a kötelezettek helyzete 
egyesül egy személyben, az (1) bekezdésben szabályozott jogkövetkezmények csak az érintett 
egyetemleges jogosult vonatkozásában érvényesülnek. Az oszthatatlan kötelezettségekre 
ugyanazon szabályok vonatkoznak. 
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(3) Harmadik személlyel szemben összeolvadásra nem lehet kifogást alapozni, ha azt 
abból hátrány érheti, s nem alkalmazható azokban az esetekben sem, mikor az  Európai Unió 
és tagállamai hatályos előírásai harmadik személy érdekében kizárják. 
 
 

Section 3 Prescription et déchéance 
 

Harmadik fejezet - Elévülés és jogvesztés 
 
Art. 134. Prescription 
 

1. Si n'existent pas d'interdictions légales, l'echéance survenue du temps comporte 
pour le créancier inerte une forclusion définitive dans l'exercice d'un droit disponible, 
dérive d'un contrat, comme le prévoient les règles suivantes. 

2. Le temps calculable pour l'échéance de la prescription commence à s'écouler à 
partir du moment où le créancier peut faire valoir sa créance, et que de celle-ci soit 
également certaine l'entité. 

3. La prescription se produit si le débiteur, ou un de ses créanciers, ou quiconque 
possède un légitime intérêt, déclare expressément, en justice ou extrajudiciairement, 
envers le titulaire du droit, de vouloir s'en prévaloir. A cette déclaration, si elle est faite 
extrajudiciairement, s'applique l'al. 2 de l'art. 36 de ce code. 

4. Le délai de prescription pour toute créance naissant d'un contrat est de dix ans, 
à moins que pour les différents types de contrat ou par les spécifiques institutions soit 
prévu un délai spécifique. Si est intervenu un jugement de condamnation, le délai de 
prescription est de toute façon de dix ans, même si pour le droit reconnu par le jugement 
est prévu dans ce code un délai différent. 

5. Les parties peuvent conventionnellement réduire le délai de prescription de dix 
ans indiqué dans l'al. 4 qui précède, mais non les délais prévus pour les différents types 
de contrat, excepte dans les rapports dans lesquels est partie prenante un consommateur 
et seulement en faveur de celui-ci. Toute autre convention visant à modifier la 
réglementation légale de la prescription est nulle. Sont de toute manière sauves les règles 
communautaires. 

6. Le cours de la prescription s'interrompt si le créancier entreprend une action 
judiciaire pour faire valoir son droit, ou s'il émet dans le même but une sommation 
extrajudiciaire, ou si le débiteur reconnaît de toute manière sa propre dette. Suite à cette 
interruption commence à s'écouler une nouvelle période de prescription. 

7. Le cours de la prescription est suspendu: entre époux; entre ceux qui sont 
soumis à autorité parentale, ou à curatelle ou à tutelle ou à toute forme de protection ou 
d'assistance analogue, comme celles prévues dans les différents systèmes, et ceux qui les 
exercent; entre ceux dont les biens sont administrés et ceux qui les administrent jusqu'à 
ce que soient rendus et approuvés les comptes; dans tout autre cas prévu par la loi. Une 
suspension peut se produire sur la base d'un accord entre le créancier et le débiteur qui 
ont décidé d'entreprendre des tractations en vue d'une composition à l'amiabie, et pour 
toute sa durée. Dès que la suspension a cessé, le cours de la prescription reprend, et vient 
s'additionner au temps déjà écoulé avant l'événément suspensif. 
 
134. Cikk - Elévülés 
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(1) Törvényi tilalom hiányában az elévülési határidő eltelte a tevésre nem kötelezett jo-
gosult vonatkozásában a következő szabályok szerinti rendben az őt a szerződésből megillető 
jogok végleges megszűnéséhez vezet. 

(2) Az elévülés szempontjából irányadó határidő attól az időponttól veszi kezdetét, mi-
kor a jogosult követelését érvényesítheti, s ezen túlmenően a követelés mértéke már meghatá-
rozott. 

(3) Az elévülés akkor fejti ki joghatását, ha a kötelezett, vagy a jogosultak egyike, ille-
tőleg az, akinek jogos érdeke áll fenn, a jogbirtokossal szemben kifejezetten, bírói úton, vagy  
peren kívül akként nyilatkozik, hogy az elévülési jogkövetkezményeket érvényesíteni kívánja. 
Ha e nyilatkozatot peren kívül teszik, a jelen Törvénykönyv 36. Cikkének (2) bekezdésében 
foglaltakat kell alkalmazni. 

(4) Minden, a szerződésből eredő követelés elévülési időtartama tíz év, kivéve, ha egyes 
szerződési típusokra vagy jogintézményekre külön határidők kerülnek megállapításra. A bíró-
ság ítéletével megállapított elévülési idő tíz év, akkor is, ha a jogra, mely bírói döntéssel meg-
ítélésre került jelen Törvénykönyv más időtartamot ír elő. 

(5) A felek a (4) bekezdés szerinti elévülési időt megállapodásukkal lerövidíthetik, de - 
azon szerződéses viszonyok kivételével, ahol a tartozás címzettje a fogyasztó, s a rövidebb 
elévülési idő az ő javára került megállapításra - nem rövidíthetik le azokat a időtartamokat, 
melyek az egyes szerződéstípusokra egyedileg kerülnek meghatározásra. 

(6) Az elévülés megszakad, ha a jogosult joga érvényesítése végett bírósági eljárást in-
dít, vagy ha peren kívül e célból írásban teljesítési felszólítást küld, illetve ha a kötelezett kö-
telezettségét valamely módon elismeri. E megszakadás után az elévülési idő újra kezdődik. 

(7) Az elévülési idő nyugszik: házastársak között, olyanok viszonyában, akik (s ahogy 
arról az eltérő jogrendszerek rendelkeznek) szülői felügyeleti, nevelési, gyámsági, vagy a 
gondozással összefüggő, vagy annak megfelelő jog hatálya alatt állnak, s az ezen jogok gya-
korlására felhatalmazottak között, a felosztás és az elszámolás elfogadásáig a vagyonkezelés 
hatálya alatt álló, és a vagyonkezelő között, s minden más, a törvény által előírt esetben. 
Nyugvás állhat be a kötelezett és az adós közti megállapodás révén is, ha a tárgyalások felvé-
teléről érvényes egyezségre jutottak, s az a tárgyalások egész időtartamára kiterjed. A nyug-
vás szűntével az elévülés folytatódik, s hozzá kell számítani azt az időt, mely a nyugvás beáll-
ta előtt eltelt. 

(8) Minden más, jelen Törvénykönyv szerinti jog és igény elévülési ideje - ha csak elté-
rő időtartam nem került megállapításra - tíz év. 
 
Art. 135 Déchéance 
 

1. A la déchéance ne s'appliquent ni les règles relatives à l'interruption, ni celles 
relatives à la suspension, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par les règles 
relatives aux différents types de contrat. 

2. Les délais de déchéance pour l'emission d'une déclaration ou pour 
l'accomptissement d'un acte, fixés pour chacun des différents types de contrat, peuvent 
être modifiés par accord des parties, mais dans une mesure telle quelle ne rende pas 
excessivement difficile l'exercice de la charge en question. 
 
135. Cikk - Jogvesztés 
 

(1) A félbeszakadásra és nyugvásra vonatkozó előírások a jogvesztésre - ha csak az 
egyes szerződési típusokra vonatkozó rendelkezések eltérően nem rendelkeznek - nem alkal-
mazhatók. 
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(2) A minden esetben az egyedi szerződési típusokra megállapított, a nyilatkozattételre, 
vagy valamely cselekmény kivitelezésére vonatkozó jogvesztési időtartamok a felek megálla-
podása révén is módosíthatók, de csak olyan a mértékben, hogy a módosítás az érintett köte-
lezettségek gyakorlását túlnyomó mértékben ne nehezítse meg. 
 
Art. 136. Calcul des délais 
 
Les délais de prescription et de déchéance se calculent de la manière prévue dans l'art. 
58 du présent code. 
 
136. Cikk - Határidők számítása 
 
Az elévülési és jogvesztő határidők számítására a jelen Törvénykönyv 58. Cikkében előírtak 
irányadók.
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CINQUEME PARTIE 
 

ÖTÖDIK RÉSZ 
 

Titre XI - Autres anomalies du contract et remedes 
 

XI. Cím - Más szerződési rendellenességek és jogorvoslatok 
 

Section 1 Anomalies 
 

Első fejezet - Szerződési rendellenességek 
 
Art. 137. Inexistence 
 

1. Il n'existe aucun contrat en l'absence d'un fait, ou d'un acte, ou d'une 
déclaration, ou d'une situation qui puissent être extérieurement reconnus et ramenés à 
la notion sociale de contrat. 

2. En particulier il n'existe aucun contrat: 
a) si n'existe pas ou que soit prive de capacité juridique le destinataire d'une offre 

ou encore d'une déclaration destinée à valoir en qualité d'acte d'autonomie privée, à 
moins que n'existe un substrat de ce que pourra être le sujet lui-même - comme un 
enfant conçu ou une société anonyme avant son immatriculation - et dans l'attente que 
celui-ci vienne à existence; 

b) si l'objet d'une offre n'existe pas ou bien d'une déclaration destinée à valoir en 
tant qu'acte d'autonomie privée; 

c)  si l'acceptation - abstraction faite de ce que prévoit l'art. 16 al. 6 et 7 - ne 
correspond pas à l'offre à cause du contenu équivoque de cette dernière; 

d)  si le fait, ou l'acte, ou la déclaration, ou la situation, qui bien qu'existant, soient 
incomplets au point de ne pouvoir valoir sur le plan juridique ni en tant que schéma 
contractuel différent et plus réduit, ni en fonction de la survenue d'autre éléments qui 
pourraient s'ajouter. 

3. En cas de doute, on estimera qu'il y a nullité et non pas inexistence. 
 
137. Cikk - Nem létező szerződés 
 

(1) A szerződés nem létezik, ha a külvilág számára felismerhetően hiányzik olyan tény, 
cselekmény, nyilatkozat vagy tényállás, mely a szerződés társadalmi jelentőségével függ ösz-
sze. 

(2) A szerződés létezéséről különösképp nem beszélhetünk; 
a.) ha a magánautonómia körébe eső jogcselekményt kifejező ajánlat, vagy nyilatkozat 

fogadója nem létezik, vagy annak jogképessége hiányzik, kivéve, ha van olyan jogi alap - 
mint a méhmagzat, vagy bejegyzés előtti tőketársaság szabályozása -, melyből a jogalanyiság 
keletkezhet, s a nyilatkozatra e jogalanyiság megnyílásával kapcsolatban kerül sor; 

b.) ha a magánautonómia körébe eső jogcselekményt kifejező ajánlat, vagy nyilatkozat 
tárgya nem létezik; 

c.) ha a 16. Cikk (6) és (7) bekezdésében foglaltaktól eltekintve az elfogadás az ajánlat-
tal annak többértelmű voltára visszavezethetően nem cseng össze; 
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d.) ha bár valamely tény, cselekmény, nyilatkozat vagy tényállás fennáll ugyan, ám tel-
jesnek nem tekinthető, s jogi jelentése valamely eltérő, vagy rövidített szerződési indítványra, 
illetőleg más alkotóelemek szerinti kiegészítéssel meg nem állapítható. 

(3) Kétség esetén nem a szerződés hiányából, hanem semmisségéből kell kiindulni. 
 
Art. 138. Situation conséquente à l'inexistence 
 

1. L'inexistence détermine l'absence totale de quelque effet que ce soit sur le plan 
contractuel, abstraction faite des obligations de restitution contenus dans l'art. 160 et de 
la responsabilité aquilienne également en conformité avec l'art. 161.  

2. La situation figurant dans les al. 1 et 2 de l'art. 137 se produit du seul fait que 
s'en présentent les conditions. Elle n'est susceptible d'aucune régularisation ou correctif, 
et tout intéressé peut en tenir compte sans qu'à cette fin ne s'écoule aucun délai de 
prescription, et pour s'en prévaloir il peut également la faire relever par le truchement 
d'une déclaration, portant les indications nécessaires, adressée au sujet qui doit en 
prendre acte, et peut aussi demander une constatation judiciaire. Mais l'action ne peut 
être entreprise avant que se soient écoulés six (ou trois) mois après réception de la 
susdite déclaration, afin de donner la possibilité aux parties de définir la question sur un 
plan extrajudiciaire. Est sauvegardée la faculté, en cas d'urgence, de demander au juge 
les mesures contenues dans l'art. 172. 
 
138. Cikk - A szerződés létének hiányából eredő jogkövetkezmények 
 

(1) A szerződés létének hiánya a 160. Cikk szerinti visszaszolgáltatási kötelezettség, és 
a 161. Cikk szerinti harmadik személlyel szemben fennálló felelősség kivételével minden 
szerződési természetű joghatást kizár. 

(2) A 137. Cikk (1) és (2) bekezdésében szabályozott jogi helyzet kizárólag a megjelölt 
feltételek bekövetkeztével áll be. Jogorvoslati, vagy kiigazítási lehetőséget nem nyit meg; arra 
elévülési határidő nélkül minden érintett hivatkozhat, a jogosult a szerződés hiányából eredő 
jogkövetkezmények érvényesítése céljából e jogcímet úgy hívhatja fel, hogy annak, akinek 
arról tudomást kell szereznie, a szükséges utalások megadásával nyilatkozatot juttat el, ezen 
túlmenően pedig bírósági megállapításért folyamodik. A keresetindítás előtt azonban e nyilat-
kozat kézhezvételétől számítva hat (vagy három) hónapnak el kell telnie, hogy a felek számá-
ra az ügy tisztázásának lehetősége peren kívül biztosított legyen. Sürgősségi igény esetére 
fennmarad az a jog, hogy a bíróságtól a 172. Cikk szerinti intézkedések alkalmazását lehessen 
kérni. 
 
Art. 139. Caviardage 
 
Les dispositions figurant aux al. 1 et 2 de l'art. 138 s'appliquent également lorsqu'une 
règle dispose qu'une clause ou une expression du contrat sont réputées non écrites. 
 
139. Cikk - Figyelembe nem vehető szerződési feltételek 
 
A 138. Cikk (1) és (2) bekezdése szerinti rendelkezéseket akkor is alkalmazni kell, ha szabály 
írja elő, hogy valamely megállapodást, vagy szerződési feltételt kikötöttnek nem minősülőnek 
kell tekinteni. 
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Art. 140. Nullité 
 

1. A moins que la loi n'en dispose autrement, le contrat est nul: 
a) lorsqu'il s'avère contraire à l'ordre public, aux bonnes mœurs, à une règle 

impérative disposée pour la protection de l'intérêt général ou pour la sauvegarde de 
situations d'importance sociale primaire; 

b) lorsqu'il est contraire à tout autre norme impérative applicable; 
c) lorsque manque l'un des éléments essentiels indiqués dans les alinéas 3 et 4 de 

l'art. 5; 
d)  dans les autres cas indiqués dans le présent code et dans les lois pertinentes de 

l'Union européenne et des autres États membres de celle-ci, qui sont applicables; 
e) dans toutes les hypothèses où, dans le présent code ou dans une loi applicable, on 

dispose qu'un élément est requis sous peine de nullité ou pour que l'acte soit valable, ou 
qu'existent des expressions équivalentes. 

2. L'al. 1 du présent article s'applique aussi à la clause d'un contrat qui peut être 
tenu pour valable pour sa partie restante, conformément à l'art. 144. 

3. Dans l'hypothèse d'un conflit entre les règles de l'Union européenne et celle de 
ses États membres, ce seront ces dernières qui prévaudront lorsque celles-ci sont 
d'utilité sociale nationale et, en particulier, sont conformes aux préceptes 
constitutionnels fondamentaux en vigueur dans chacun des Etats et relatifs aux 
principes d'égalité, de solidarité sociale et de tutelle de la personne humaine. 

4. En présence d'une interdiction d'ordre pénal il y a nullité si une telle interdiction 
concerne le contrat en tant que tel, c'est à dire si elle punit le comportement de deux 
parties à son endroit. Le contrat dont la conclusion est interdite si une autorisation 
spécifique à la conclure de la part d'un organe public n'a pas été préalablement émise 
est donc nul. 

5. Si l'exécution d'un contrat valable s'est insérée dans une activité illicite, le 
contrat n'est pas considéré comme nul pour le contractant qui ne participe pas à 
l'illicite. Il a donc faculté d'exiger l'exécution de la prestation qui lui est due et peut 
mettre en œuvre les remèdes prévus en cas d'inexécution, d'exécution inexacte, ou 
retard. 

6. Sauf ce que prévoit l'art. 137 al. 2 lett. d), le contrat auquel manque l'un ou 
l'autre des éléments requis n'est pas nul dans les cas où la loi permet le mécanisme de la 
formation successive de l'acte et lorsque les éléments déjà existants sont juridiquement 
idoines en fonction de la survenue des autres qui en déterminent le caractère exhaustif. 
 
140. Cikk - Semmisség 
 

(1) Eltérő törvényi előírások fenntartása mellett a szerződés semmis: 
a.) ha a közrendbe, jó erkölcsbe,  vagy a közjó védelmét szolgáló jogi előírásba, illető-

leg alapvető társadalmi jelentőségű jogi állapotok fenntartása iránti igénybe ütközik; 
b.) ha más, kötelezően alkalmazandó normával ellentétes; 
c.) ha az 5. Cikk (3) és (4) bekezdésében megnevezett, lényeges alkotórészeinek vala-

melyike hiányzik; 
d.) más, a jelen Törvénykönyvben, valamint az Európai Unió, és annak tagállamai vo-

natkozó rendelkezéseiben meghatározott esetekben; 
e.) minden olyan esetben, melyre jelen Törvénykönyv, vagy más alkalmazandó törvény 

úgy rendelkezik, hogy valamely kötelezően előírt alkotóelem hiánya esetén a semmisség jog-
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következményét kell alkalmazni, vagy érvényességét ilyen alkotóelemtől teszi függővé, illető-
leg más, megfelelő előírásokat tartalmaz. 

(2) Jelen Cikk (1) bekezdése arra a szerződési feltételre is alkalmazandó, mely egyéb ré-
szeiben a 144. Cikkben foglaltaknak megfelelően hatályos maradhat. 

(3) Az Európai Unió és tagállamai előírásai közötti konfliktus esetén az utóbbi előírások 
akkor élveznek előnyt, ha  a mindenkori állam alkotmányos előírásai, valamint az egyenlőség, 
a társadalmi szolidaritás és a személyiségvédelem alapvető elvein nyugszanak. 

(4) Büntetőjogi tilalom esetén akkor beszélhetünk semmisségről, ha e tilalom a szerző-
dést, mint olyat érinti, azaz ha annak tárgyi körében mindkét szerződő fél magatartása bünte-
tendő. Tilos szerződést kötni, ha az ahhoz szükséges előzetes egyedi hozzájárulás kiadásra 
nem került; e követelmény teljesülése hiányában a szerződés semmis.  

(5) Ha egy érvényes szerződés teljesítése meg nem engedett magatartással kapcsolódik 
össze, az ilyen magatartást nem tanúsító fél irányában a semmisség nem állapítható meg. E 
félnek joga van ahhoz, hogy az őt illető tartozás teljesítését követelje, s gyakorolhatja azokat a 
jogorvoslati lehetőségeket, melyek a nem teljesítés, a hibás teljesítés, vagy a  késedelem ese-
teire kerültek megállapításra. 

(6) A 137. Cikk (2) bekezdés d.) pontja szerinti rendelkezések fenntartásával az a szer-
ződés, melynek valamely megkövetelt alkotórésze hiányzik, nem minősül semmisnek, ha a 
törvény az ügyletre vonatkozóan a szakaszonkénti megállapodás lehetőségét engedi meg, s a 
már meglevő elemek alkalmasak arra, hogy az ügylet az annak teljessé tételéhez szükséges 
további alkotóelemekkel kiegészíthető legyen. 

 
Art. 141. Effets de la nullité 
 

1. Exception faite de ce qui est prévu dans les articles successifs, la nullité 
détermine l'absence dès l'origine de quelque effet que ce soit sur le plan contractuel, 
abstraction faite des obligations de restitution contenues dans l'art. 160 et de l'éventuelle 
responsabilité aquilienne également en vertu de l'art. 161. 

2. La nullité se produit du simple fait que s'en présentent les conditions, mais la 
partie qui entend s'en prévaloir doit, avant le délai de prescription de dix ans s'écoulant 
à partir de la conclusion du contrat, la faire relever par le truchement d'une déclaration 
adressée à la contrepartie, contenant les indications nécessaires, à laquelle s'appliquent 
les dispositions contenues dans les art. 21 et 36 al. 2. Elle peut aussi avant ce même délai 
de prescription demander une constatation judiciaire à ce propos; mais l'action ne peut 
être entreprise avant que se soient écoules six (ou trois) mois après réception de la 
susdite déclaration, afin de permettre aux parties de définir la question sur un plan 
extrajudiciaire. Si le contrat n'a pas encore été exécuté, l'exception de nullité se prescrit 
au moment où se prescrit l'action vouée à demander l'exécution du contrat lui-même. 

3. Est sauvegardée la faculté, en cas d'urgence, de demander au juge les mesures 
contenues dans l'art. 172. 

 
141. Cikk - A semmisség jogkövetkezményei 
 

(1) A következő Cikkek szerinti rendelkezések kivételével a semmisség - eltekintve a 
160. Cikk szerinti visszaszolgáltatási kötelezettségtől, és a harmadik személlyel szembeni 
esetleges felelősségtől - a szerződés talaján álló minden joghatást kizár. 

(2) A semmiség pusztán a támasztott követelmények fennforgásával beáll; mindazonál-
tal a félnek, aki arra hivatkozni kíván, a szerződéskötéstől kezdődő tíz éves elévülési idő lejár-
ta előtt a másik félhez intézett, a szükséges utalásokat tartalmazó nyilatkozat útján - melyre a 
21. és 36. Cikk (2) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni - kell érvényesítenie. Az el-
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évülési idő eltelte előtt a fél bírósági megállapítást is követelhet; keresetet mindazonáltal a 
fent nevezett nyilatkozat kézhezvételétől számított hat (három) hónap eltelte előtt nem indít-
hat, hogy ez alatt a feleknek lehetőségük legyen az ügy bíróságon kívüli tisztázására. Ha a 
szerződést még nem teljesítették, a semmisségre való hivatkozás kifogásolási igénye akkor 
évül el, mikor a szerződés teljesítésére vonatkozó igény maga. 

(3) Sürgősségi igény esetére fennmarad a félnek az a joga, hogy a bíróságtól a 172. Cikk 
szerinti intézkedések alkalmazását kérje. 
 
Art. 142. Caducité 
 

1. Si un élément essentiel vient à manquer à la validité du contrat par la 
survenance d'un événement postérieur à sa formation et indépendamment de la volonté 
des parties, la nullité qui succède n'a pas d'effet rétroactif. 

2. Sauf ce qui est prévu par l'al. 1 qui précède, les dispositions concernant la nullité 
s'appliquent à la caducité. 
 
142. Cikk - Érvénytelenné válás 
 

(1) Ha a felek akaratától függetlenül a szerződéskötést követően a szerződés érvényes-
sége szempontjából lényeges alkotórész kiesik, az ebből adódó semmiség visszamenőleges 
hatállyal bír. 

(2) A megelőző (1) bekezdés szerinti rendelkezésektől eltekintve az érvénytelenné vá-
lásra a semmiség jogkövetkezményeit kell alkalmazni. 
 
Art. 143. Confirmation du contrat nul 
 

1. Les contrats nuls pour les motifs indiqués dans l'art. 140, al. 1, lett. a) ne sont 
pas susceptibles de confirmation, du traitement de nullité partielle et de conversion ainsi 
que de tour autre correctif. 

2. Les contrats nuls pour un motif différent de ceux pour lesquels l'al. 1 de cet 
article fait référence sont susceptibles de confirmation. Celle-ci est effectuée moyennant 
un acte mis en œuvre par les parties elles-mêmes par lequel, reproduisant le contrat nu1, 
elles éliminent le motif de la nullité, s'engagent à pourvoir aux restitutions qui sont dues 
et en outre à effectuer réciproquement leurs prestations, comme celles-ci auraient dû 
l'être si le contrat avait été valable des le début. Au susdit acte s'applique l'art. 136 al. 2. 

3. Pour mettre en œuvre une semblable confirmation les parties peuvent procéder 
comme le disposent les art. 12 et suiv. 

4. Les dispositions du présent article valent aussi pour la simple clause d'un 
contrat qui peut être considéré valable pour sa partie restante sur la base de ce que 
dispose l'art. 144. 
 
143. Cikk - A semmis szerződés elismerése 
 

(1) Az olyan szerződéseket, melyek a 140. Cikk (1) bekezdés a.) pontjában megnevezett 
okok alapján semmisnek minősülnek, nem lehet elismerni, részben érvénytelenként kezelni, 
vagy bármely módon történő átalakítással érvényessé tenni. 

(2) Ha a szerződés nem a fenti, (1) bekezdéstől eltérő okoknál fogva semmis, elismerhe-
tő. Az elismerésre ugyanazon felek közötti jogügylettel kerül sor; ahol az eredeti szerződés 
tartalmát a semmisségre okot adó körülmények kiiktatásával a felek úgy határozzák meg, 
hogy a tartozások és kötelezettségek kölcsönös teljesítésének szabályait annak követelményé-
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hez igazítják, ahogyan e kötelezettségeket a szerződés érvényessége esetén kezdettől teljesíte-
ni kellett volna. 

(3) Az ilyen elismerés megtétele céljából a felek úgy járhatnak el, ahogy az a 12. és skk. 
Cikkekben előírásra került. 

(4) Ezen Cikkek előírásai az olyan szerződés egyedi rendelkezéseire is vonatkoznak, 
amely más részeiben a 144. Cikk szerint érvényesnek tekinthető. 
 
Art. 144. Nullité partielle 
 

1. Sauf ce dispose l'art. 143 al. 1, si la nullité touche seulement une clause ou une 
partie du contrat, celui-ci demeure valable dans sa partie restante, pourvu que cette 
dernière possède une consistance et validité autonomes et réalise de manière raisonnable 
le but poursuivi par les parties. 

2. Dans les contrats liés ou avec plus de deux parties, et si la nullité touche un seul 
contrat ou l'engagement d'une seule des parties, le principe contenu dans l'a1. 1 du 
présent article s'applique si le contrat nul ou, respectivement, l'engagement d'une seule 
partie ne revêtent pas une portée essentielle par rapport au contenu de l'affaire dans son 
ensemble. 

3. La règle contenue dans l'alinéa 1 du présent article ne s'applique pas si une 
volonté différente des parties ressort de l'acte ou des circonstances. 

4. La nullité partielle se produit de seul fait qu'en subsistent les conditions; mais la 
partie qui souhaite s'en prévaloir doit - avant le délai de prescription de trois ans, qui 
s'écoule depuis la date de la conclusion du contrat - adresser à la contrepartie une 
déclaration à ce sujet, contenant les indications nécessaires, à laquelle s'appliquent les 
art. 21, et 36 a1. 2. Elle peut en outre, avant ce même délai de prescription, demander 
une constatation judiciaire; mais aucune action ne peut être entreprise avant que se 
soient écoulés six (trois) mois à compter de la réception de la susdite déclaration, afin de 
donner la possibilité aux parties de définir la question de manière extrajudiciaire, étant 
préservée la faculté, en cas d'urgence, de demander au juge les mesures contenues dans 
l'art. 172. 

5. La nullité partielle ne se produit pas si à la clause ou partie nulle succèdent une 
clause ou une partie différente, par effet d'une règle impérative ou en vertu du 
traitement de conversion contenu dans l'art. 145. 
 
144. Cikk - Részleges semmisség 
 

(1) A 143. Cikk (1) bekezdésekben foglalt rendelkezéstől eltekintve a szerződés fenn-
maradó részében érvényes marad, ha a semmiség a szerződés csak valamely rendelkezését 
vagy egy részét érinti, amennyiben az ezen felüli rész önállóan is megállva, érvényesen, ész-
szerű módon valósítja meg azt a célt, amelyet a felek követnek. 

(2) Ha kapcsolt szerződésekről van szó, vagy szerződésekben több, mint két fél részes, 
és a semmiség kizárólag egy egyedi szerződési kapcsolatot, vagy valamely adott felet érinti, a 
jelen Cikk (1) bekezdése szerinti alapelv annyiban alkalmazandó, amennyiben a jogügylet 
teljes tartalmi összefüggésének vonatkozásában a semmis szerződés, vagy a fél kötelezettség 
vállalása különös jelentőséggel nem bír. 

(3) A jelen Cikk (1) bekezdése szerinti szabályok nem alkalmazhatók, ha  a szerződés-
ből vagy a körülményekből a felek eltérő akarata állapítható meg. 

(4) A részleges semmisség pusztán a támasztott követelmények fennforgásával beáll; 
mindazonáltal a félnek, aki arra hivatkozni kíván, a szerződéskötéstől kezdődő három éves 
elévülési idő lejárta előtt a másik félhez intézett, erre vonatkozó, a szükséges utalásokat tar-
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talmazó nyilatkozata útján - melyre a 21. Cikk és a 36. Cikk (2) bekezdésének rendelkezéseit 
kell alkalmazni - jogát érvényesítenie kell. Ezen túlmenően a  fél az elévülési idő eltelte előtt 
bírósági megállapítást követelhet; keresetet mindazonáltal a nyilatkozat kézhezvételétől szá-
mított hat (vagy három) hónap eltelte előtt nem indíthat, hogy a felek számára az ügy tisztázá-
sának lehetősége peren kívül biztosított legyen. Sürgősségi igény esetére a félnek fennmarad 
az a joga, hogy a bíróságtól a 172. Cikk szerinti intézkedések alkalmazását kérje. 

(5) Nem áll be részleges semmisség, ha  a semmis kikötés, vagy rész kötelező előírás, 
vagy a 145. Cikkben szabályozott átalakítás alapján más kikötéssel vagy résszel pótolható. 
 
Art. 145. Conversion du contrat nul 
 

1. Abstraction faite de ce que disposent l'art. 40 al. 2 et l'art. 143 al. 1, le contrat 
nul produit les effets d'un contrat différent et valable, duquel existent les éléments de 
fond et de forme, qui permette de réaliser de façon raisonnable le but poursuivi par les 
parties. 

2. La règle contenue dans l'al. 1 de cet article s'applique également à la simple 
clause d'un contrat. 

3. La conversion n'a pas lieu si une volonté différente des parties ressort du contrat 
ou des circonstances. 

4. La conversion se produit du simple fait qu'en existent les conditions; mais la 
partie qui entend s'en prévaloir doit - avant le délai de prescription de trois ans, qui 
s'écoule depuis la date de la conclusion du contrat - adresser à la contrepartie une 
déclaration à ce sujet, contenant les indications nécessaires, à laquelle s'appliquent les 
art. 21, et 36 al. 2. Elle peut en outre, avant ce même délai de prescription, demander 
une constatation judiciaire; mais aucune action ne peut être entreprise avant que se 
soient écoules six (trois) mois à compter de la réception de la susdite déclaration, afin de 
donner la possibilité aux parties de définir la question de manière extrajudiciaire, étant 
préservée la faculté, en cas d'urgence, de demander au juge les mesures contenues dans 
l'art. 172. 

5. Les règles du présent article s'appliquent aussi au contrat annulé. Pour ce qui 
concerne le contrat inefficace on renvoie à ce que dispose l'art. 153 al. 3. 
 
145. Cikk - A semmis szerződés átalakítása 
 

(1) A 40. Cikk (2) bekezdésében, és a 143. Cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezések 
fenntartásával a semmis szerződés egy másik, érvényes szerződés joghatását fejti ki, ameny-
nyiben ennek alkotóelemei tartalmilag és formailag rendelkezésre állnak, és e szerződés a 
felek által követelt cél megfelelő módon történő megvalósításának ad teret. 

(2) A jelen Cikk (1) bekezdésében foglaltakat egyedi szerződési feltételekre is alkal-
mazni kell. 

(3) Nem kerül sor szerződés átalakítására, ha a szerződésből vagy a körülményekből a 
felek eltérő akarata állapítható meg. 

(4) Az átalakítás pusztán a támasztott követelmények fennforgásával beáll; mindazonál-
tal a félnek, aki arra hivatkozni kíván, a szerződéskötéstől kezdődő három éves elévülési idő 
lejárta előtt, a másik félhez intézett, erre vonatkozó, a szükséges utalásokat tartalmazó nyilat-
kozata útján - melyre a 21. Cikk és a 36. Cikk (2) bekezdés rendelkezései alkalmazandók - 
jogát érvényesítenie kell. Az elévülési idő eltelte előtt a fél bírósági megállapítást is követel-
het; keresetet mindazonáltal a fent nevezett nyilatkozat kézhezvételétől számított hat ( vagy 
három) hónap eltelte előtt nem indíthat, hogy ez alatt a feleknek lehetőségük legyen az ügy 
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peren kívüli tisztázására. Sürgősségi igény esetére a félnek fennmarad az a joga, hogy a bíró-
ságtól a 172. Cikk szerinti intézkedések alkalmazását kérje. 

(5) Ezen Cikk rendelkezései a megtámadott szerződése is irányadók. Az érvénytelen 
szerződésre nézve a 153. Cikk (5) bekezdését kell alkalmazni. 
 
Art. 146. Annulabilité 
 

1. L'annulabilité intervient dans les cas indiques dans le suivant al. 2 et peut être 
fait valoir seulement par la partie à laquelle la loi accorde une telle faculté. 

2. Le contrat est annulable: 
a) dans le cas d'incapacité d'une partie, comme le prévoit l'art. 150; 
b) dans le cas d'un vice du consentement, comme le prévoient les art. 151 et 152; 
c) dans les hypothèses contenues dans les art. 67 et 68; 
d) dans tout autre cas expressément prévu par la loi. 
3. Le présent article s'applique aussi à la simple clause d'une contrat ou à 

l'engagement d'une des parties d'un contrat plurilatéral, lorsque l'une ou l'autre possède 
une consistance et une validité juridiques autonomes par rapport a' l'affaire dans son 
ensemble. 
 
146. Cikk - Megtámadási lehetőség 
 

(1) Megtámadási lehetőség a következő, (2) bekezdés szerinti esetekben áll fenn, és azt 
kizárólag az a fél érvényesítheti, akinek a törvény erre felhatalmazást ad. 

(2) A szerződés megtámadható:  
a.) valamely fél cselekvőképességének hiánya miatt, a 150. Cikk szerint; 
b.) akarathiba esetén, a 151 és 152. Cikkekben foglaltak szerint; 
c.) a 67. és 68. Cikkekben meghatározott esetben; 
d.) minden más, a törvény által kifejezett formában előírt esetekben. 
(3) A jelen Cikk rendelkezései egyedi szerződési feltételekre, vagy a többoldalú szerző-

désben részt vevő felek egyikének kötelmeire is alkalmazandók, amennyiben az ügylet egé-
szének viszonyában önállóan megállnak és joghatályosak lehetnek. 
 
Art. 147. Effets de l'annulation 
 

1. L'annulation anéantit le contrat avec effet rétroactif, c'est à dire à partir de sa 
conclusion, et les deux parties sont tenues de procéder réciproquement aux restitutions 
comme le prévoit l'art. 160. 

2. La disposition figurant dans l'alinéa qui précède ne s'applique pas si la 
restitution se révèle impossible ou excessivement lourde pour la partie qui doit 
l'effectuer. Dans ce cas l'annulation anéantit le contrat à partir du moment où est 
parvenue la déclaration prévue dans l'art. 148, et l'on applique la règle figurant dans 
l'art. 160 al. 4. 

3. L'annulation du contrat détermine à la charge du sujet qui par son 
comportement l'a provoqué - dans les sens prévu par l'art. 162 - l'obligation de 
réparation du préjudice subi par la contrepartie, dans la mesure indiquée dans l'art. 6 
al. 4: 
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147. Cikk - A megtámadás jogkövetkezményei 
 

(1) A megtámadás a szerződést megkötésének időpontjára visszaható hatállyal szünteti 
meg; mindkét félnek - a 160. Cikkben  rögzített módon- teljesítenie kell visszaszolgáltatási 
kötelezettségét. 

(2) A megelőző bekezdés szerinti rendelkezés nem alkalmazható, ha a visszaszolgáltatás 
nem lehetséges, vagy az az arra kötelezett félre el nem várhatóan súlyos terhet róna. Ebben az 
esetben a megtámadás a szerződést attól az időponttól szünteti meg, mikor a 148. Cikkben 
megjelölt nyilatkozatot a Címzett kézhez veszi; a 160. Cikk (4) bekezdésének rendelkezéseit 
alkalmazni kell. 

(3) A szerződés megtámadása az azt magatartásával a 162. Cikk szerinti értelemben vé-
ve előidéző felé a kölcsönösen felmerült károk a 6. Cikk (4) bekezdése szerinti terjedelemben 
való megtérítési kötelezettségét alapozza meg. 
 
Art. 148. Modalités et délais de l'annulation 
 

1. Pour procéder à l'annulation du contrat la partie légitimée - ou, si celle-ci est 
incapable, son représentant légal - doivent adresser à la contrepartie une déclaration, 
contenant les indications nécessaires, à laquelle s'appliquent les dispositions contenues 
dans les art. 21, et 36 al. 2. 

2. Aucune action ne peut être entreprise avant que se soient écoules six (trois) mois 
à compter de la réception de la susdite déclaration, afin de donner la possibilité aux 
parties de définir la question de manière extrajudiciaire, étant préservée la faculté, en 
cas d'urgence, de demander au juge les mesures contenues dans l'art. 172. 

3. La partie qui n'est pas en mesure d'effectuer la restitution comme le prévoient 
al. 1 et 2 de l'art. 147, étant sauves les limites prévues par l'art. 150 al. 4 en faveur des 
incapables, ne peut procéder à l'annulation. 

4. La contrepartie ou tout intéressé peut intimer au sujet légitime - ou si ce dernier 
est incapable, à son représentant légal - de déclarer dans un délai non inférieur à 
soixante jours s'ils comptent procéder ou non à l'annulation du contrat. Une fois écoule 
en vain ce délai, i1 est entendu à tous les effets que le sujet légitime ou son représentant 
léga1 y ont renoncé. A la susdite intimation s'appliquent les précédentes dispositions 
figurant dans les 21 et 36 al. 2. 

5. L'annulation du contrat est soumise au délai de prescription de trois ans. Cette 
période s'écoule à partir du moment où ont cessé l'incapacité ou la violence, ou bien à 
partir du jour où a été découverte l'erreur et, dans les autres cas, à compter du jour de 
la conclusion du contrat. Mais la déclaration d'annulation, figurant dans l'al. 1 du 
présent article, peut être émise et opposée comme exception, par le sujet auquel est 
demandée l'exécution du contrat, même après le susdit délai de trois ans. 
 
148. Cikk - A megtámadás módja, határideje 
 

(1) Ahhoz, hogy a megtámadási jogát érvényesíthesse, a félnek - cselekvőképesség hiá-
nyában törvényes képviselőjének - a szükséges utalásokat tartalmazó nyilatkozatot kell intéz-
nie az ellenérdekű félhez: e nyilatkozatra a 21. Cikk és a 36. Cikk (2) bekezdésében foglalta-
kat kell alkalmazni. 

(2) E nyilatkozat kézhez vételéből számított hat (három) hónapon belül keresetet - azon 
célból, hogy a felek számára az ügy tisztázására peren kívül lehetőség legyen - nem  lehet 
indítani. Sürgősségi igény esetére az érintettnek fennmarad az a joga, hogy a bíróságtól a 172. 
Cikk szerinti intézkedéseket kérje. 
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(3) Ha valamely fél nincsen abban a helyzetben, hogy a 147. Cikk (1) és (2) bekezdése 
szerinti visszaszolgáltatási kötelezettségét teljesítse, megtámadással nem élhet; a cselekvőkép-
telen védelmét szolgáló, a 150. Cikk (4) bekezdése szerinti megkötések csorbítatlanok marad-
nak. 

(4) A megtámadásra jogosulttól (cselekvőképtelensége esetén  törvényes képviselőjétől) 
a másik fél, illetőleg minden  érintett követelheti hogy legkevesebb hatvan napos határidő 
eltelte előtt nyilatkozzon: kíván-e élni a megtámadás lehetőségével. E határidő eltelte után - 
annak minden követelményével - úgy kell tekinteni, hogy a megtámadásra jogosult, vagy an-
nak jogi képviselője lemondott megtámadási jogáról. A nyilatkozattételre való felhívásra a 
jelen Törvénykönyv 21. Cikke, és 36. Cikkének (2) bekezdése szerinti rendelkezéseket kell 
alkalmazni. 

(5) A megtámadási jog három év alatt évül el. Az elévülési idő azon a napon kezdődik, 
mikor a cselekvőképtelenség, vagy a szükséghelyzet véget ért, a tévedést felismerték, minden 
más esetben pedig a szerződéskötés napján. Mindazonáltal a jelen Cikk (1) bekezdése szerinti 
megtámadási jogra való hivatkozásra annak, akitől a szerződés teljesítését követelik, a három 
éves határidő eltelte után is joga van, s azt kifogásként érvényesítheti.  
 
Art. 149. Maintien et confirmation du contrat annulable 
 

1. L'annulation n'a pas lieu si, dans le délai indiqué dans la déclaration de la partie 
qui y procède (ou, si un délai n'est pas précisé, dans un délai raisonnable), la 
contrepartie s'engage à procéder à l'exécution du contrat conformément au contenu et 
aux modalités avec lesquelles la première entendait conclure le contrat, ou à effectuer 
des prestations concordées par les parties aptes à assurer un résultat substantiellement 
analogue, ou acceptable par la partie intéressée. 

2. Le contrat annulable peut être confirmé, et demeure donc en vigueur à tous les 
effets, si le contractant légitime, ou son représentant légal, déclarent, observant la 
disposition contenue dans l'art. 36 al. 2, renoncer à l'annulation ou donnent exécution 
volontaire au contrat lui-même. La confirmation suppose que le susdit contractant - ou 
si celui-ci est incapable, son représentant légal - soient à même de conclure un contrat 
valable et soient en outre pleinement conscients du motif de l'annulabilité. 
 
149. Cikk - A megtámadott szerződés fenntartása és megerősítése 
 

(1) A megtámadás kizárt, ha a megtámadásra jogosult fél által tűzött határidő (ilyen ha-
táridő hiányában pedig méltányos időtartam) elteltéig a másik fél kötelezi magát arra, hogy a 
szerződést azzal a tartalommal és olyan módosításokkal fogja teljesíteni, ahogy azt a megtá-
madó fél megkötni kívánta, vagy kész azoknak a biztosítékoknak nyújtására, melyek egy lé-
nyegileg egyező eredmény vonatkozásában a felek részéről elfogadásra kerültek, vagy azok a 
másik fél számára elfogadhatók. 

(2) A megtámadható szerződés megerősíthető, s ennek révén megőrzi minden joghatá-
sát, ha a jogosult szerződő fél, vagy törvényes képviselője a 36. Cikk (2) bekezdésében foglal-
tak szerint nyilatkozik, hogy a megtámadási jogról lemond, vagy a maga részéről a szerződést  
tudatosan és akaratlagosan teljesíti. A szerződés megerősítésének előzetes követelménye, 
hogy e szerződő fél - vagy cselekvőképtelensége esetén törvényes képviselője - maga képes 
legyen érvényes szerződés megkötésére, ezen túlmenően pedig a szerződéskötés megtámadási 
alapjával tisztában legyen. 
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Art. 150. Contrat conclu par un incapable 
 

1. Dans les hypothèses prévues dans l'art. 5 al. 2 le contrat conclu par: 
a)  un mineur non émancipé; 
 b) une personne déclarée légalement incapable sans que dans la stipulation 

intervienne le sujet préposé à sa représentation ou assistance légale; 
c) une personne qui, même à titre transitoire, n'est pas en mesure de comprendre 

ou de vouloir; 
d) une personne dont les facultés physiques sont altérées au point de ne pouvoir lui 

permettre d'exprimer sa volonté, comme le sourd-muet ne sachant pas écrire; est 
annulable comme le prévoient les art. 146 et suiv., à moins que du contrat en question ne 
dérivent que des avantages pour l'incapable. 

2. Le contrat n'est pas annulable si le mineur a occulté par tromperie son âge 
mineur ou si la contrepartie était de bonne foi, car les conditions d'infirmité mentale de 
l'incapable n'etaient pas décelables ou son état d'incapacité déclarée n'était pas aisément 
identifiable. 

3. Le contrat conclu par un incapable n'est de surcroît pas annulable, dans 
l'hypothèse prévue par l'art. 5 al. 1, s'il a obtenu les autorisations requises par sa loi 
nationale, et s'il s'agit de l'un de ces actes usuels de la vie quotidienne qui comportent 
une dépense modeste et sont effectués par l'emploi d'argent ou de moyens provenant 
d'activités de travail permises à l'incapable, ou bien mis légalement à sa disposition afin 
qu'il puisse en disposer librement. 

4. Le contrat une fois annulé, l'incapable est tenu à la restitution de ce qu'il a reçu, 
conformément à l'art. 160 al. 8, dans les limites où il en a tiré un avantage effectif. 

5. Les tiers qui ont garanti le contrat stipulé par l'incapable répondent du contrat 
en question envers la contrepartie, même si celui-ci est annulé, étant préservé leur droit 
de se retourner, s'il y a lieu, sur l'incapable ou sur son représentant légal. 
 
150. Cikk - Cselekvőképtelen személy által kötött szerződés 
 

(1) Az 5. Cikk (2) bekezdése szerint szabályozott esetekben a szerződés a 146., és kö-
vetkező Cikkek szerint megtámadható, ha megkötésére: 

a.) olyan kiskorú által került sor, akit nem nyilvánítottak teljesen cselekvőképesnek; 
b.) olyan személy által került sor, akinek fizikai képességei oly mértékben korlátozottak 

(pl. írni nem tudó süketnéma), hogy akaratát kifejezni nem tudja; kivételt képez az az eset, ha 
a szerződés a cselekvőképtelenre nézve kizárólagosan előnnyel járhat. 

(2)  A szerződés nem támadható meg, ha a kiskorú korára vonatkozóan megtévesztő 
adatot közölt, vagy ha a szerződő partner azért volt jóhiszemű, mert a cselekvőképtelen sza-
bad akarat elhatározásának korlátozottsága számára nem volt felismerhető, vagy az, hogy a 
kiskorú gyámság alatt áll, minden további nélkül nem volt megállapítható. 

(3) A cselekvőképtelen által kötött szerződés az 5. Cikk (1) bekezdése szerinti esetben 
nem támadható meg, ha a mindenkori, a nemzeti jogok által megkívánt hozzájárulások meg-
adásra kerültek, és ha az ügylet a hétköznapi, csekély költséggel járó körbe tartozik, s eljárá-
sához a cselekvőképtelen munkával keresett, vagy részére jogszerűen szabad felhasználásra 
rendelkezésre bocsátott pénzt vagy más eszközt vett igénybe. 

(4) A szerződésre vonatkozó semmisségi nyilatkozat után a cselekvőképtelen a neki jut-
tatottak visszatérítésére foglaltak szerint annyiban köteles, amennyiben az ügyletből ténylege-
sen előnyt húzott. 
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(5) Az a harmadik személy, aki a cselekvőképtelen által kötött szerződésért kezességet 
vállal, a szerződő partner felé akkor is felel, ha a szerződést megtámadják; amennyiben azon-
ban a cselekvőképtelennel, vagy törvényes képviselőjével szemben visszkereseti  jog illeti 
meg, e joga csorbítatlan marad. 
 
Art. 151. Contrat vicié par une erreur 
 

1. L'erreur unilatérale rend annulable le contrat si interviennent les conditions 
suivantes: 

a) si celle-ci est relative à un élément ou à un aspect, économique ou juridique, 
fondamental du contrat et que sa présence revêt une importance déterminante du 
consentement; 

b) si celle-ci a en outre été provoquée par une déclaration trompeuse ou par une 
attitude de réticence injustifiée de la contrepartie, ou même si cette dernière s'est rendue 
compte de l'erreur et de son importance déterminante ou aurait dû s'en rendre compte 
en étant normalement diligente. 

2. Si la déclaration trompeuse provient d'un tiers, le contrat est annulable si celle-
ci était connue de la contrepartie qui en a tiré avantage. 

3. Si les conditions contenues dans l'al. 1 n'interviennent pas, l'erreur qui ne 
dépend d'une négligence grossière de la partie qui en est la victime permet à celle-ci de 
procéder à l'annulation du contrat seulement lorsqu'il se révèle pour elle totalement 
privé d'intérêt et quelle dédommage la contrepartie du préjudice que celle-ci subit pour 
avoir cru à la validité et à l'exécution ponctuelle du contrat. 

4. Si les conditions contenues dans l'al. 1 lett. b) du présent article existent, l'erreur 
ne rend pas annulable le contrat mais permet à la partie qui en est la victime de 
prétendre une rectification de l'entité de la prestation qui lui est due ou la réparation du 
préjudice lorsque: 

a) il s'agit d'une erreur de calcul, à moins que celle-ci d'une entité telle qu'on doive 
la considérer comme déterminante du consentement; 

b) si l'erreur tombe sur un élément secondaire ou n'a pas eu un effet déterminant 
du consentement, c'est à dire si le contrat en question avait été tout de même conclu, 
mais à des conditions différentes. 

5. La partie dans l'erreur ne peut procéder à l'annulation du contrat si cela se 
révèle contraire à la bonne foi; et si, nonobstant ceci la partie persiste dans sa prétention 
après réplique motivée de la contrepartie, elle peut être condamnée, une fois les 
circonstances évaluées, à verser à la contrepartie une indemnité équitable. 

6. Les dispositions contenues dans les alinéas qui précèdent s'appliquent même si 
l'erreur advient sur la déclaration ou que celle-ci est transmise de manière inexacte à la 
contrepartie par la personne ou par le bureau qui en sont chargés. 

7. L'erreur commune concernant les circonstances déterminantes, même 
lorsqu'elles ne sont pas expressément mentionnées, qui dans la conviction des parties ont 
accompagné la conclusion du contrat ou relative à l'impossibilité objective de son 
exécution, ou la prévision erronée concernant la réalisation d'un événement, même non 
expressément déclaré et qui dans l'économie du contrat revêt une importance 
déterminante, rendent annulable le contrat en question sur initiative de chacune d'entre 
elles. 
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151. Cikk - A szerződés megtámadhatósága tévedésre való hivatkozással 
 

(1) Egyoldalú tévedésre való hivatkozással a szerződés a következő feltételek szerint 
támadható meg:  

a.) ha a tévedés a szerződés szempontjából gazdaságilag, vagy jogilag alapvetőnek mi-
nősülő alkotórészre vagy  szempontra vonatkozik, s a tévedés fennforgása a szerződés megkö-
tésére nézve mérvadónak bizonyult; 

b.) ha a másik szerződő fél a tévedést megtévesztő nyilatkozattal, vagy csalárd elhallga-
tással idézte elő, vagy ha a tévedésről, és annak az akaratnyilatkozat megtétele szempontjából 
mérvadó jelentőségéről tudomással bírt, illetőleg a forgalomban szokásos gondosság köve-
telményeire tekintettel tudomással kellett volna bírnia. 

(2) Ha a megtévesztést harmadik személy idézte elő, a szerződés annyiban támadható 
meg, amennyiben a megtévesztés a szerződésből hasznot húzó szerződő fél előtt ismert volt. 

(3) Ha az (1) bekezdés szerinti feltételek nem állnak fenn, tévedés jogcímén  a tévedés-
ben levő fél csak akkor jogosult megtámadásra, ha nem súlyosan gondatlanul járt el, a szerző-
dés érdekeit már nem szolgálja, és a szerződés fennállásában, annak időben történő teljesíté-
sében bizakodó másik felet az őt ért károkért kárpótolja.  

(4) Ha az (1) bekezdés b.) pontja szerinti feltételek teljesülnek, a szerződés tévedés cí-
mén meg nem támadható, hanem az érintett félnek a neki járó szolgáltatás értékbeni kiigazítá-
sára, illetőleg kártérítésre van igénye, ha: 

a.) számítási hibáról van szó, és ez nem olyan értéket érint, mely a szerződés megkötése 
szempontjából mérvadónak tekinthető; 

b.) a tévedés a szerződés mellékes részére vonatkozik, vagy a szerződéskötésre döntő 
hatást nem gyakorolt, azaz az érintett szerződés mindamellett ha más feltételekkel is, de meg-
kötésre került volna. 

(5) A tévedő fél a szerződést nem támadhatja meg, ha az a jóhiszeműség és tisztesség 
követelményébe ütközne; ha azonban az ellenérdekű fél részéről fennálló megalapozott vi-
szonosság után igényéhez ragaszkodik, a követelmények mérlegelése nyomán az ellenérdekű 
fél irányába való arányos kárpótlás fizetésére kötelezhető. 

(6) Az előző bekezdés szerinti rendelkezéseket akkor is alkalmazni kell, ha a tévedés a 
másik félnek meghatalmazott személy vagy ügynökség útján pontatlanul továbbított a nyilat-
kozatból adódik, vagy a tévedést ennek révén idézik elő.  

(7) Az együttes tévedés mindkét fél megtámadási jogát megalapozza, ha olyan körül-
ményekre vonatkozik, amelyek a szerződés megkötésekor a felek feltevésének részét képez-
ték; abban az esetben is, ha e körülmények kifejezett formában nevesítésre nem kerültek, és 
bár vagy a szerződés teljesítésének objektív lehetetlenségére, vagy valamely eredmény bekö-
vetkeztére vonatkozó téves feltevésre vonatkozva kifejezetten nem kellett, hogy említésre 
kerüljenek, ám a szerződés célját tekintve döntő jelentőséggel bírnak. 
 
Art. 152. Contrat vicié par la violence morale 
 

1. Abstraction faite de ce qui est prévu par l'al. 3 de l'art. 30, le contrat est 
annulable s'il a été conclu sous l'effet déterminant d'intimidations ou de menaces graves, 
en mesure d'impressionner toute personne normale, et qui ont été adressées à la partie 
ou à ses proches par la contrepartie voire même par un tiers, mais dans ce dernier cas 
seulement si la contrepartie en a été consciente et en a tiré un avantage. 

2. La menace de faire valoir un droit peut être cause d'annulation du contrat 
uniquement lorsqu'elle sert à s'octroyer des avantages injustes. 
3. Sauf ce que prévoit l'art. 156, la crainte révérencielle rend annulable le contrat 
uniquement s'il résulte des circonstances que celui qui l'a exercée etait conscient de 
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l'influence déterminante que celle-ci pouvait avoir sur la contrepartie, et qu'en outre il 
en a tiré des avantages injustes. 
 
152. Cikk - A szerződés megtámadhatósága fizikai kényszer miatt 
 

(1) A 30. Cikk (3) bekezdése szerinti rendelkezések fenntartásával a szerződés megtá-
madható, ha azt a szerződő féllel, a másik fél hozzátartozójával, vagy harmadik személlyel 
szembeni megfélemlítés, vagy súlyos fenyegetés hathatós befolyása alatt kötötték, s e megfé-
lemlítés, vagy súlyos fenyegetés mértékét tekintve a közönséges értelemben befolyás kifejté-
sére alkalmas; harmadik személlyel szembeni megfélemlítés vagy súlyos fenyegetés esetén a 
szerződés csak akkor támadható meg, ha a másik fél arról tudomással bírt, és abból előnyt 
húzott. 

(2) Valamely jog érvényesítésével való fenyegetés csak abban az esetben lehet megtá-
madási ok, ha tisztességtelen előny szerzésének célját szolgálja. 

(3) A 156. Cikk rendelkezéseinek fenntartásával, a tisztesség elleni pszichikai kényszer-
re hivatkozva a szerződés csak akkor támadható meg, ha a megtámadás olyan körülményeken 
alapul, amelyek az egyik félre gyakorolt hathatós befolyásával a fölényben levő fél tisztában 
volt, s ez utóbbi a helyzetből tisztességtelen előnyt húzott. 
 
Art. 153. Inefficacité 
 

1. Un contrat valablement conclu est inefficace - c'est à dire ne produit pas 
temporairement ou définitivement les effets juridiques pour lesquels il était prédisposé - 
ou par volonté des parties, ou par disposition de la loi, comme le prévoient les alinéas 
suivants. 

2. Est inefficace par volonté des parties: 
a) le contrat simulé conformément à l'art. 155 sauf ce qui est ici prévu; 
b) le contrat -soumis à condition suspensive ou résolutoire, ou à délai initial ou 

final, comme le prévoient les art, 49 et suiv.; 
c) le contrat pour l'efficacité duquel les parties ont convenu comme nécessaire 

l'autorisation d'un organe public, l'approvation ou la coopération d'un tiers ou une 
condition préliminaire semblable, avant que celles-ci n'interviennent.  

3. Le contrat inefficace par volonté des parties revêt une efficacité immédiate 
moyennant révocation consensuelle de l'accorde de simulation ou concernant la 
condition, ou le délai, ou les conditions préliminaires figurant à la lett. c) de l'alinéa qui 
précède. 

4. Est inefficace par disposition de loi, mis à part ce que prévoient les alinéas 1, 4 et 
6 de l'art. 140: 

a) le contrat qui a été conclu ou la déclaration qui a été émise de bonne foi sans 
qu'il y ait conscience de mettre en œuvre un acte destiné à posséder des effets juridiques; 

b)  le contrat pour lequel la loi prévoit comme condition d'efficacité, et donc non 
sous peine de nullité, la délivrance de l'autorisation d'un organe public ou l'approvation 
d'un particulier, ou une semblable condition préliminaire, avant que n'interviennent les 
susdites autorisation ou approbation ou condition préliminaire; 

 c)  le contrat dans les cas où dans le présent code, ou dans les lois communautaires 
ou des Etats membres de l'Union européenne il est précisé que celui-ci est sans effet, ou 
n'a pas d'effet ou reviennent des expressions possédant une signification analogue. 

5. Le contrat qui se révèle définitivement inefficace en vertu des lett. b) et c) de l'al. 
4 de cet article est susceptible de confirmation, d'inefficacité partielle, et de conversion 
comme le prévoient respectivement les art.143,144 et 145. 
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6. L'inefficacité se produit du seul fait que s'en présentent les conditions; mais 
dans les cas figurant aux lett. a) et c) de l'al. 4 du présent article, tout intéressé pour s'en 
prévaloir doit adresser, à qui doit en prendre acte, une déclaration portant les 
indications nécessaires avant le délai de prescription de trois ans; et il peut également 
avant cette même échéance demander une constatation judiciaire à cet égard. Mais 
l'action ne peut être entreprise avant que se soient écoules six (trois) mois à compter de 
la réception de la susdite déclaration, afin de donner la possibilité aux parties de définir 
la question de manière extrajudiciaire, étant préservée la faculté, en cas d'urgence, de 
demander au juge les mesures contenues dans l'art. 172. 
 
153. Cikk - Érvénytelenség 
 

(1) Az előírásszerűen megkötött szerződés a felek akaratából, vagy a törvény erejénél 
fogva a kívánt joghatás kiváltására ideiglenesen, vagy végérvényesen a következő bekezdések 
szerint minősül alkalmatlannak. 

(2) A felek akaratából érvénytelen: 
a.) a 155. Cikk szerinti színlelt szerződés, hacsak nincs ezzel ellentétes rendelkezés; 
b.) a 49. és következő cikkekben foglaltak szerinti olyan szerződés, mely halasztó vagy 

bontó feltétel, illetőleg kezdetére illetve végére vonatkozó határidő megjelölés hatálya alatt 
áll; 

c.) addig, amíg ez az előfeltétel be nem következik, az a szerződés, amelyre nézve elő-
feltételként a felek hatósági hozzájárulást, harmadik személy hozzájárulását vagy közreműkö-
dését, illetve hasonló feltételt kötöttek ki. 

(3) A felek akaratából érvénytelen szerződés a színlelt jogügylet, a feltétel, időhatáro-
zás, vagy más, a 153. Cikk (2) bekezdés c.) pontja szerinti körülmény egyetértéssel történő 
megszüntetésével azonnal érvényes lesz. 

(4) A 140. Cikk (1), (4) és (6) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem sértve, a tör-
vény erejénél fogva érvénytelen: 

a.) az a szerződés, amelyet jóhiszeműen úgy kötöttek meg, hogy a felek tudata nem jog-
hatás kiváltására irányuló cselekményre irányult, valamint az ennek megfelelően nyújtott nyi-
latkozatok;  

b.) az a szerződés, melynek a hatósági hozzájárulás megadása, vagy magánszemély 
hozzájárulása vagy más, hasonló követelmény érvényességi előfeltétele - mely úgy került 
megállapításra, hogy e követelmény hiányában a semmisség következményeit nem kell al-
kalmazni - addig, amíg megkívánt engedély, hozzájárulás vagy követelmény rendelkezésre 
nem áll; 

(5) A szerződés, mely jelen Cikk (4) bekezdés b.) és c.) pontjai értelmében végérvénye-
sen érvénytelennek számít, a 143., 144., és 145. Cikkekben előírt módokon megerősíthető, 
részben hatályossá tehető, vagy átalakítással megváltoztatható. 

(6) Az érvénytelenség pusztán a támasztott követelmények fennforgásával beállt; mind-
azonáltal ahhoz, hogy hivatkozható legyen, a jogosultnak a jelen Cikk (4) bekezdése szerinti 
esetekben a három éves elévülési határidő határ idő eltelte előtt a szükséges utalásokat tartal-
mazó nyilatkozatot kell intéznie ahhoz, akinek arról tudomást kell szereznie;  e határidő eltel-
te előtt ilyen vonatkozásban bírósági megállapítást is kérhet. Keresetet mindazonáltal a fent 
nevezett nyilatkozat kézhezvételétől számított hat (vagy három) hónapon belül nem indíthat, 
hogy a felek számára az ügy tisztázásának lehetősége peren kívül biztosított legyen. Sürgős-
ségi igény esetére fennmarad az a jog, hogy a bíróságtól a 172. Cikk szerinti intézkedések 
alkalmazását lehessen kérni. 
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Art. 154. Inopposabilité 
 

1. Sont inopposables aux tiers ou à certains tiers: 
a) le contrat dissimulé figurant dans l'art. 155, au ce que est ici disposé; 
b) mis à part ce que prévoit l'art. 140 al. 1 lett. a), le contrat mis en œuvre en 

violation d'une interdiction visant à protéger des sujets déterminés ou sans l'observation 
de prescriptions de forme ou de publicité disposées en faveur de tiers; 

c) le contrat conclu consciemment par les deux parties en fraude du créancier de 
l'une d'entre elles; dans ce cas le créancier peut avec effet rétroactif faire valoir une telle 
inopposabilité par le truchement d'une déclaration envoyée aux deux parties avant le 
délai de prescription de trois ans; 

d) les situations et les relations de fait sous-tendant des contrats nuls ou mises en 
œuvre pour donner cours à ceux-ci; 

e) le contrat et l'acte en relation auxquels dans le présent code - ou dans les règles 
communautaires ou des Etats membres de l'Union européenne qui se rendent 
applicables - an précise que ceux-ci sont inopposables aux tiers ou à des sujets 
déterminés ou bien reviennent des expressions analogues. 

2. L'inopposabilité se produit du seul fait que s'en présentent les conditions; mais 
tout intéressé pour en tirer profit doit envoyer une déclaration, portant les indications 
nécessaires, à qui doit en prendre acte avant le délai de prescription de trois ans; et il 
peut également avant cette même échéance demander une constatation judiciaire à cet 
égard. Mais l'action ne peut être entreprise avant que se soient écoulés six (trois) mois à 
compter de la réception de la susdite déclaration, afin de donner la possibilité aux 
parties de définir la question de manière extrajudiciaire, étant préservée la faculté, en 
cas d'urgence, de demander au juge les mesures contenues dans l'art. 172. 
 
154. Cikk - Érvényesíthetetlenség 
 

(1) Harmadik személyek, vagy meghatározott harmadik személy vonatkozásában az ér-
vényesíthetőség nem zárható ki: 

a.) a 155. Cikkben foglaltaknak megfelelő színlelt szerződéssel, az itt érintett rendelke-
zésektől eltekintve; 

b.) a 140. Cikk (1) bekezdése a.) pontja szerinti rendelkezések fenntartásával az olyan 
szerződés esetében, mely harmadik személy védelmét célzó törvényi tilalomba ütközik, vagy 
a harmadik személy védelmét szolgáló formai, tájékoztatási előírások figyelmen kívül hagyá-
sával került megkötésre. 

c.) az olyan szerződés esetében, melyet a felek szándékosan az egyik fél, a jogosult 
megtévesztésére kötöttek; ebben az esetben a jogosult a kifogásolhatóságot -  visszamenőle-
ges hatállyal - nyilatkozat útján érvényesítheti, melyet a három éves határidő eltelte előtt  
mindkét félnek meg kell küldenie. 

d.) olyan körülmények és viszonyok esetén, melyek a szerződés semmisségére tekintet-
tel valósultak meg; 

e.) olyan szerződések és jogügyletek vonatkozásában, melyek a jelen Törvénykönyv-
ben, vagy a közösségi jog, illetve az Európai Unió tagállamainak jogi előírásai szerint harma-
dik személyek vagy meghatározott harmadik személy irányában nem érvényesíthetetlenként 
kerültek minősítésre, vagy jogkövetkezmény megfelelő megfogalmazással ilyen céllal került 
megállapításra. 

(2) Az érvényesíthetetlenség pusztán a támasztott követelmények fennforgásával beáll, 
ahhoz azonban, hogy annak révén valaki jogi előnyre tegyen szert, bármely érintettnek a há-
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rom éves elévülési határidő eltelte előtt a szükséges utalásokat tartalmazó nyilatkozatot kell 
intéznie ahhoz, akinek arról tudomást kell szereznie; e határidő eltelte előtt ilyen vonatkozás-
ban bírósági megállapítást is kérhet. Keresetet mindazonáltal a fent nevezett nyilatkozat kéz-
hezvételétől számított hat (vagy három) hónapon belül nem indíthat, hogy ez alatt az idő alatt 
a feleknek lehetőségük legyen az ügy bíróságon kívüli tisztázására. Sürgősségi igény esetére 
fennmarad az a jog, hogy a bíróságtól a 172. Cikk szerinti intézkedések alkalmazását lehessen 
kérni. 
 
Art. 155. Simulation et réserve mentale 
 

1. Étant sauve tonte disposition communautaire différent ou en vigueur dans les 
Etats membres de l'union européenne qui se rend applicable, si les parties mettent en 
œuvre un contrat simulé, c'est à dire seulement en apparence, celui est inefficace; et si 
celles-ci entendent en outre conclure un contrat différent, dissimulé, c'est ce dernier qui 
fait effet, pourvu qu'il soit doté des éléments nécessaires de fond et de formes, et pourvu 
que la simulation n'ait pas été mise en œuvre en fraude à un créancier ou à la loi; dans 
ce cas le contrat simulé et celui dissimulé sont tous deux nuls. 

2. Le tiers, en plus de leur faculté d'exciper l'inopposabilité du contrat dissimulé, 
peuvent également déclarer vouloir s'en prévaloir, et s'en prévaloir conformément à 
leurs intérêts licite; et aucune limite n'est posée à la preuve formulable par ceux-ci à ces 
fins. 

3. Les parties contractantes, pour faire valoir le contrat dissimulé, après avoir à 
cette fin émis une déclaration appropriée, portant les indications nécessaires et à 
laquelle s'appliquent les dispositions figurant dans les art. 21 et 36 a1. 2, ne peuvent 
réciproquement se prévaloir de la preuve testimoniale, mais uniquement de la preuve 
documentaire. La preuve testimoniale n'est admissible que pour faire établir que le 
contrat documentaire est illicite ou de tonte manière nul. 

4. Si une partie émet une déclaration non conforme à sa volonté en l'adressant à 
l'autre, la déclaration en question engage malgré tout la déclaration dans le sens où le 
destinataire peut l'interpréter de bonne foi, à moins que ce dernier ne soit conscient de 
la réserve mentale; dans ce cas la déclaration produit pour le destinataire et les tiers les 
mêmes effets qu'un acte simulé, conformément aux alinéas qui précèdent. 
 
155. Cikk - Színlelt ügylet és titkos fenntartás 
 

(1) A közösségi jog, vagy az Európai Unió tagállamainak jogai bármely eltérő rendelke-
zésének fenntartásával érvénytelen az a szerződés, amelyet a felek csak látszólag kötöttek 
meg (színlelt szerződés); ha a felek szándéka egy másik, leplezett szerződés megkötésére irá-
nyult - amennyiben a leplezett szerződésből annak szükséges tartalmi és formai követelmé-
nyei kimutathatók, s ha (úgy a színlelt szerződés, mint a leplezett szerződés semmisségének 
terhe mellett) a színlelt szerződés nem a hitelező kijátszására, vagy a törvény megkerülésére 
irányult - úgy ez az utóbbi szerződés lesz érvényes. 

(2) A harmadik személy a leplezett szerződés érvényteleníthetőségével kapcsolatos a 
154. Cikk (1) bekezdés a.) pontja szerinti igényjogosultsága kiegészítésképpen úgy nyilatkoz-
hat, hogy arra törvényes érdekeinek megfelelően hivatkozni kíván; az ennek céljából felhoz-
ható bizonyítási eszközöket nem lehet korlátozni. 

(3) A leplezett szerződésre való hivatkozáshoz a felek megfelelő, a 21. Cikk és a 36. 
Cikk (2) bekezdés 2.) pontja szerinti nyilatkozat nyújtása után nem támaszkodhatnak kölcsö-
nös tanúbizonyításra, hanem kizárólagosan okirati bizonyítékot vehetnek igénybe. A tanúbi-
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zonyítás csak abban az esetben megengedett, ha a leplezett szerződés tilos voltából, vagy 
bármely módon való semmisségéből adódók érvényesítésre irányul. 

(4) Ha valamely fél akaratával össze nem csengő nyilatkozatot tesz a másik fél felé, e 
nyilatkozat őt abban az értelemben köti, ahogy azt a másik fél a jóhiszeműség és tisztesség 
követelménye szerint értelmezhette, kivéve, ha a nyilatkozat címzettjének a titkos fenntartás-
ról tudomása volt; ebben az esetben az akaratnyilatkozat a címzettel s harmadik személyekkel 
szemben ugyanolyan joghatást fejt ki, mint a jelen Cikk előző bekezdéseiben szabályozott 
színlelt ügylet. 
 

 
Section 2 Remèdes 

 

Második fejezet - Jogorvoslatok 
 
Art. 156. Rescision pour lésion 
 

1. Mis à part ce qui est prévu pour l'usure par les règles communautaires ou en 
vigueur dans les Etats membres de l'Union européenne qui se rendent applicables, dans 
l'hypothèse prévue par l'art. 30 al. 3, la partie qui désire procéder à la rescision du 
contrat doit adresser à la contrepartie une déclaration, contenant les indications 
nécessaires, à laquelle s'appliquent les dispositions figurant dans les art. 21 et 36 a1. 2. 

2. Aucune action ne peut être entreprise avant que se soient écoules six (trois) mois 
à compter de la réception de la susdite déclaration, afin de donner la possibilité aux 
parties de définir la question de manière extrajudiciaire, étant préservée la faculté, en 
cas d'urgence, de demander au juge les mesures contenues dans l'art. 172. 

3. La contrepartie ou tout intéressé peuvent intimer au sujet légitimé - ou si ce 
dernier est incapable, à son représentant légal - de déclarer dans un délai non inférieur à 
60 jours s'ils comptent procéder ou non à la rescision du contrat. Une fois écoule en vain 
ce délai, il est entendu à tous les effets que le sujet légitimé ou son représentant légal y 
ont renoncé. A la susdite intimation s'appliquent les dispositions figurant dans les art. 
21, et 36 al. 2. 

4. La rescision du contrat est sujette au délai de prescription d'un an à compter de 
la date de la conclusion du contrat. Un ter délai s'applique aussi à l'exception de 
«rescindabilité». 

5. L'intention ou de toute manière la conscience pour une des parties d'abuser de 
la situation d'infériorité ou d'inexpérience de la contrepartie peuvent résulter des 
circonstances; mais elles doivent cependant être exclues dans les contrats aléatoires et 
lorsque la contrepartie elle-même a manifesté la volonté de verser un somme élevée en 
raison d'une affection particulière envers l'objet du contrat, ou bien que des rapports 
entre les parties on puisse déduire que celles-ci ont voulu conclure un contrat mixte, à 
titre tant onéreux que lucratif. 

6. Le contrat rescindable n'est pas sujet à confirmation, mais la rescision n'advient 
pas si son contenu est reporté à l'équité sur la base de l'accord des parties ou, sur 
l'instance de l'une d'entre elles, par une décision de justice. 
 
156. Cikk - Szerződésbontás túlteljesítés miatt 
 

(1) Eltekintve a túlteljesítésre vonatkozó, a közösségi jog, vagy a tagállamok jogaiban 
megállapított előírásoktól, a 30. Cikk (3) bekezdése szerint szabályozott esetben annak a fél-
nek, aki a szerződés felbontását kezdeményezni kívánja, az ellenérdekű félhez a 21. Cikk és 
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36. Cikk (2) bekezdés rendelkezései szerinti, a szükséges utalásokat tartalmazó nyilatkozatot 
kell intéznie. 

(2) Keresetet mindazonáltal e nyilatkozat kézhezvételétől számított hat (három) hóna-
pon belül nem indítható, hogy ez alatt az idő alatt a feleknek lehetőségük legyen az ügy bíró-
ságon kívüli tisztázására. Sürgősségi igény esetén a 172. Cikk szerinti intézkedéseket lehet 
kérni a bíróságtól. 

(3) Az ellenérdekű fél, vagy bármely érintett követelheti a jogosulttól - cselekvőképte-
lensége esetén törvényes képviselőjétől -, hogy nem kevesebb, mint 60 napos határidőn belül 
nyilatkozzék arról; a szerződésbontást folyamatban levőnek tekinti-e vagy sem. E határidő 
eredménytelen eltelte után annak minden jogkövetkezményével úgy kell tekinteni, hogy a 
jogosult vagy törvényes képviselője e jogáról lemondott. A felhívásra a 21. Cikk és a 36. Cikk 
(2) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(4) A szerződés felbontásának joga a szerződéskötéstől számított egy év alatt évül el. E 
határidőt kell alkalmazni a felbonthatósági kifogásra is. 

(5) A felek egyikének az a szándéka, vagy legalább tudati állapota, hogy a másik fél ki-
szolgáltatott helyzetét, vagy tapasztalatlanságát kihasználja, a körülményekből következhet; 
mindazonáltal ilyen következtetésnek nincs helye, ha szerencseszerződésről van szó, vagy ha 
az ellenérdekű fél maga juttatta kifejezésre, hogy a szerződés tárgyára vonatkozó előszereteti 
érdekére tekintettel magasabb összeget kíván fizetni, illetőleg ha a felek közötti viszony arra 
enged következtetni, hogy vegyes jellegű - mind visszterhes, mind haszonnal járó - szerződést 
kívánnak kötni. 

(6) A felbontható szerződés meg nem erősíthető; mindazonáltal a felbontásra nem kerül 
sor, ha a szerződés tartalmát a felek megállapodása, vagy a bíróság döntése a felek egyikének 
kívánalma alapján a méltányosság követelményeihez igazítja. 
 
Art. 157. Nouvelle négociation du contrat 
 

1. Si des événements extraordinaires et imprévisibles, comme ceux indiqués dans 
l'art. 97 al. 1, se sont produits, la partie qui entend se prévaloir de la faculté prévue par 
cette règle doit adresser à la contrepartie une déclaration contenant les indications 
nécessaires et préciser en outre - sous peine de nullité de la requête - quelles différentes 
conditions elle propose pour maintenir en vie le contrat en question. A cette déclaration 
s'appliquent les dispositions figurant dans les art. 21 et 36 al. 2. 

2. Aucune action ne peut être entreprise avant que se soient écoules six (trois) mois 
à compter de la réception de la susdite déclaration, afin de donner la possibilité aux 
parties de définir la question de manière extrajudiciaire, étant préservée la faculté, en 
cas d'urgence, de demander au juge les mesures contenues dans l'art. 172. 

3. Si le cas prévue dans l'al. 1 se réalise, la contrepartie peut intimer, à la partie 
qualifiée à exercer la faculté ici prévue, de déclarer dans un délai non inférieur à 
soixante jours si elle entend ou non demander la renégociation du contrat. Ce délai 
inutilement écoulé, il est considéré à tous les effets que le sujet en question y a renoncé. 
A cette susdite intimation s'appliquent les dispositions figurant dans les art. 21 et 36 al.2. 

4. Si avant le délai figurant dans l'al. 2 qui précède les parties n'aboutissent pas à 
un accord, le sujet qualifié a le devoir dans les soixante jours qui suivent, sous peine de 
déchéance, de porter sa requête à la connaissance du juge selon les règles de procédure 
applicables du lieu où le contrat doit être exécuté. 

5. Le juge, après avoir évalué les circonstances et compte tenu des intérêts et des 
requêtes des parties, peut, en faisant éventuellement recours à une expertise, modifier ou 
résilier le contrat dans son ensemble ou dans sa partie inexécutée, et, s'il y a lieu et que 
cela soit requis, ordonner les restitutions et condamner à la réparation du dommage. 
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157. Cikk - A szerződés újratárgyalása 
 

(1) Ha a 97. Cikk (1) bekezdés szerinti szokatlan és előre nem látható események bekö-
vetkeztek, annak, aki az ezen előírás szerinti lehetőséggel élni kíván, a másik félhez a szüksé-
ges utalásokat tartalmazó nyilatkozatot kell intéznie, valamint - hacsak indítványát nem kell 
semmisnek tekinteni - meg kell jelölnie, hogy az  érintett szerződés hatályában való fenntartá-
sához milyen megváltoztatott feltételeket javasol. Erre a nyilatkozatra a 21. Cikk, és a 36. 
Cikk (2) bekezdésének rendelkezései alkalmazandók. 

(2) Kereset a fent nevezett nyilatkozat kézhezvételétől számított hat (három) hónapon 
belül nem indítható, hogy ez alatt az idő alatt a feleknek lehetőségük legyen az ügy peren kí-
vüli tisztázására. Sürgősségi igény esetére fennmarad az a jog, hogy a bíróságtól a 172. Cikk 
szerinti intézkedések alkalmazását lehessen kérni. 

(3) Ha az (1) bekezdés szerinti eset áll elő, az ellenérdekű fél határidő tűzése mellett - 
amely hatvan napnál nem lehet kevesebb - a szerződés újratárgyalását kezdeményezheti. 

(4) Ha a felek a (2) bekezdés szerinti határidőn belül nem jutottak egyezségre, a jogo-
sultnak a rákövetkező hatvan napon, mint jogvesztő határidőn belül igényét a per lefolytatása 
szerinti hely eljárási szabályai szerint a bírósághoz kell fordulnia. 

(5) A bíróság a körülmények mérlegelése után, és a felek érdekeire és kívánságaira te-
kintettel, szükség esetén szakértő bevonásával, a szerződést egészében, vagy a nem teljesített 
részt illetően megváltoztatja vagy megszünteti; dönthet a teljesített szolgáltatás visszaadásá-
ról, s erre vonatkozó igény esetén a kártérítésről. 
 
Art. 158. Confirmation ou dénégation en justice de la résolution 
 

1. Les déclarations figurant dans l'al. 1 et dans l'al. 2 de l'art. 114 peuvent être 
adressées à la contrepartie également par le truchement d'une demande en justice, dans 
laquelle peuvent être réclamées aussi les restitutions et les dommages-intérêts. 

2. Mis à part l'hypothèse figurant dans le précédent al. 1, aucune action ne peut 
être entreprise avant que se soient écoulés six (ou trois) mois à compter de la réception 
des déclarations indiquées dans les al. 1 et 2 de l'art. 114, afin qu'il soit donné moyen aux 
parties de composer de manière extrajudiciaire la controverse. Est préservée la faculté, 
en cas d'urgence, de demander au juge les mesures contenues dans l'art. 172. 

3. Si le droit de procéder à la résolution du contrat est soumis à l'examen du juge, 
celui-ci peut exercer les pouvoirs d'appréciation et de décision qui sont prévus dans les 
art. 92 et suiv. En particulier le juge: 

a) peut confirmer tout court la résolution advenue, conformément à la déclaration 
du créancier, et de surcroît condamner aux restitutions et aux dommages-intérêts 
comme le prévoient les art. 162 et suiv.; 

b) il peut nier la résolution du contrat, si ne s'en présentent pas les conditions sur 
la base des règles figurant au titre VIII, déclarant, si tel est le cas, que le débiteur peut 
procéder à l'exécution du contrat et que le créancier doit l'accepter; 

c) il peut accorder au débiteur, conformément aux règles ci-dessus indiquées, une 
prorogation du terme de l'exécution, ou un échelonnement, ou la possibilité d'éliminer 
dans un délai raisonnable les défauts de la chose livrée, ou de démolir et de remettre en 
l'état ce qu'il a fait et ce qu'il ne devait pas faire, ou de livrer une chose ou d'effectuer 
une prestation différente, ou de remplacer les choses ou les matériaux employés, ou de 
réparer les dommages occasionnés, ou d'envoyer des techniciens qui assurent un bon 
fonctionnement de la chose livrée, ou d'accorder au débiteur les autres bénéfices, ainsi 
qu'effectuer les évaluations prévues par les règles ci-dessus indiquées; déclarer ainsi que 
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le contrat est considéré comme résilié seulement si le débiteur ne se prévaut avant le 
terme qui lui a été fixée des susdits bénéfices ou s 'en prévaut d'une manière inadéquate, 
étant sauve, dans toutes les susdites hypothèses, la condamnation à la réparation du 
préjudice; 

d) en outre, après évaluation de toutes les circonstances, compte tenu des causes de 
l'inexécution et des intérêts des parties, faisant application du principe de bonne foi, il 
peut déclarer la résolution uniquement de manière partielle ou en précisant que le 
débiteur n'est tenu à aucune indemnisation, ou condamner le débiteur à la réparation 
des dommages sans déclarer résilié le contrat dans l'intérêt du créancier. 
  
158. Cikk - Bírósági megállapítás vagy szerződésfelbontás elvetése 
 

(1) A 114. Cikk (1) és (2) bekezdése szerinti nyilatkozatok az ellenérdekű fél felé a bí-
róság előtt kereset indításával is megtehetők, a keresetben visszatérítést és kártérítést is lehet 
követelni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti esettől eltekintve a kereset a 114. Cikk (1) és (2) bekezdé-
sének megfelelő nyilatkozatok  időpontjától számított hat (három) hónapon belül nem indítha-
tó, hogy ezzel a feleknek lehetőségük legyen a jogvita peren kívüli rendezésére. Sürgősségi 
igény esetére fennmarad az a jog, hogy a bíróságtól a 172. Cikk szerinti intézkedések alkal-
mazását lehessen kérni. 

(3) Ha a szerződés felbontására vonatkozó jog érvényesítése végett a bírósághoz fordul-
nak, a bíróságot megilletik a 92., és következő Cikkek szerinti megítélési és döntési jogosít-
ványok. A bíróságnak lehetősége van különösen arra, hogy: 

a.) a jogosulti nyilatkozatoknak megfelelően a szerződés felbontásának puszta tényét ál-
lapítsa meg, és - ezt kiegészítve - a visszaszolgáltatásról és a kártérítésről a 162. és következő 
Cikkek szerint határozzon; 

b.) a szerződés felbontására vonatkozó indítványt - ha az a VIII. Cím előírásaiból adódó 
követelményeknek nem felel meg - elutasítsa, s e mellett - adott esetben - elrendelje, hogy a 
kötelezett teljesítsen, a jogosult pedig azt fogadja el; 

c.) a fenti rendelkezéseknek megfelelően a kötelezettnek a teljesítésre póthatáridőt, rész-
letfizetési lehetőséget engedjen; vagy megadja annak lehetőségét, hogy megfelelő határidőn 
belül a szállított áruban mutatkozó hiányt kiküszöbölje; a kötelezettségtől eltérően teljesített 
cselekmények esetében engedélyezheti az eltérés megszüntetését, és a szabályszerű állapot 
helyreállítását, illetőleg más dolog szállítását, vagy más szolgáltatás nyújtását; dolgok, fel-
használt anyagok megtérítését; az okozott károk kiküszöbölését; olyan szakember igénybe 
vételét, aki a szállított dolog akadálytalan használatát biztosítja; illetőleg más, a kötelezett 
helyzetét érintő könnyítéseket; ennek során a fenti szabályok szerint azok egyensúlyba hozá-
sára törekedhet; rendelkezhet úgy is, hogy a szerződést csak abban az esetben kell megszünte-
tettnek tekinteni, ha a kötelezett a biztosított könnyítésekkel meghatározott határidőn belül 
nem, vagy nem a meghatározott módon él; minden felsorolt esetben fenntartva a kártérítésben 
való marasztalást; 

d.) valamennyi körülményt mérlegelve, figyelemmel a nemteljesítés okaira, s a felek ér-
dekeire, a jóhiszeműség és tisztesség alapelvének alkalmazásával megállapíthatja pusztán a 
szerződés részleges felbontását is, vagy azt, hogy a kötelezettet nem terheli kártérítési felelős-
ség, illetőleg a kötelezett kártérítési kötelezettséget megállapítva a jogosult érdekében a szer-
ződést hatályában fenntartottnak nyilvánítja. 
 
 
 
 



CODE EUROPÉEN DES CONTRATS • • • • EURÓPAI SZERZŐDÉSI TÖRVÉNYKÖNYV  
___________________________________________________________________________ 

120 

 
Art. 159. Résiliation effectuée par un consommateur 
 

1. Dans le cas prévu par l'art. 9, le consommateur insatisfait ou qui a changé d'avis 
a le droit de résilier le contrat ou son offre contractuelle, envoyant à la contrepartie, ou 
avec le même effet au sujet qui a conduit la négociation, une déclaration écrite dans 
laquelle le consommateur peut se limiter à exprimer son intention se de désister du 
contrat ou de son offre. 

2. La susdite déclaration, à laquelle s'applique l'art. 21, doit être envoyée selon les 
modalités et en outre dans les déclais prévus par les dispositions communautaires, en 
rapport avec le fait que le consommateur a été, ou n'a pas été, pleinement et exactement 
informé de son droit à se désister. Ces délais s'écoulent à partir des dates indiquées par 
les dispositions en question. 

3. Au moment où la déclaration figurant dans l'al. 1 de cet article est connue ou est 
réputée connue par son destinataire, les parties sont libérées de leurs obligations 
respectives, à l'exception de ce que prévoit l'al. 4 du présent article, étant sauf le droit du 
consommateur à être dédommagé du préjudice que la chose livrée lui a procuré sur la 
base des art. 162 et suiv. Cette disposition n'entrave nullement les autres dispositions 
communautaires, et celles en vigueur dans les Etats membres de l'Union européenne, qui 
infligent des sanctions spécifiques à la charge du commerçant qui n'a pas pleinement et 
exactement informé le consommateur de son droit de désistement. 

4. Le consommateur doit restituer à la contrepartie les choses qui lui ont été livrées 
en exécution du contrat qui a été résilié, comme le disposent les susdites dispositions 
communautaires. Dans les délais et les modalités prévues par ces dernières la 
contrepartier doit restituer au consommateur les sommes que celui-ci a payées. 

5. Le consommateur ne peut renoncer a son droit de résilier le contrat ou son offre 
contractuelle, et tout pacte contraire aux dispositions figurant dans le présent article et 
dant l'art. 9 est nul conformément à l'art. 1 lett. a) de l'art. 140. 
 
159. Cikk - Szerződésmegszüntetés a fogyasztó kezdeményezésére 
 

(1) A 9. Cikk szerinti esetben az elégedetlen, vagy döntését megbánt fogyasztót megil-
leti a szerződés megszüntetésének, vagy a szerződéskötéshez adott hozzájárulás visszavoná-
sának joga; e célból az ellenérdekű félhez, vagy - azonos joghatállyal - ahhoz, aki a tárgyalá-
sokat vezette, írásbeli nyilatkozatot kell küldenie, melyben pusztán azt a szándékát kell kife-
jezésre juttatnia, hogy a szerződéstől, vagy ajánlatától szabadulni kíván. 

(2) E nyilatkozatra a 21. Cikk rendelkezéseit kell alkalmazni. Az elküldésének módjára, 
az elküldésre nyitva álló határidőre vonatkozó szabályok - arra a körülményre is tekintettel, 
hogy a fogyasztót visszavonási jogáról teljes körűen és pontosan tájékoztatták e - a közösségi 
jogi előírásokhoz igazodnak. E határidők attól az időponttól kezdődnek, ahogy arról az érin-
tett előírások rendelkeznek. 

(3) Attól az időponttól, mikor a jelen Cikk (1) bekezdése szerinti nyilatkozat a címzett 
számára ismertté vált, vagy ismertté váltnak kell tekinteni, a felek - a jelen Cikk (4) bekezdé-
sében foglaltak szerinti kivétellel - minden kötelezettségük alól szabadulnak; ez nem érinti a 
fogyasztónak azt az igényét, hogy a 162. Cikk szerint a szállított áru által okozott károkért 
kártérítést követeljen. E rendelkezés nem zárja ki a közösségi jog és az Európai Unió tagálla-
mai jogainak a vállalkozó a fogyasztó visszalépési jogáról való teljes körű és pontos tájékoz-
tatási kötelezettsége elmulasztása alapján a vállalkozót terhelő különös jogkövetkezményeit. 

(4) A fogyasztónak a közösségi jog előírásainak megfelelően a megszüntetett szerződés 
alapján részére szállított árukat vissza kell szolgáltatnia. Az ellenérdekű félnek az ezen előírá-
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sok szerint megállapított határidőn belül és módon a fogyasztónak az általa megfizetett össze-
get vissza kell térítenie. 

(5) A fogyasztó a szerződésre, vagy a szerződési ajánlatra vonatkozó visszavonási jogá-
ról nem mondhat le; minden olyan megállapodás, mely jelen Cikk e rendelkezésébe és a 9. 
Cikk előírásaiba ütközik, a 140. Cikk (1) bekezdés a.) pontja szerint semmisnek minősül. 
 
Art. 160. Restitution 
 

1. Sauf ce que prévoit l'al. 9, les parties en faveur desquelles ont été effectuées des 
prestations en rapport à un contrat inexistant, ou nul, ou annulé, ou inefficace, ou 
rescindé, ou résolu, ou résilié sont tenues de se restituer réciproquement ce qu'elles ont 
reçu, comme le prévoit le présent article; et chacune d'elles peut se refuser à le faire tant 
que la contrepartie n'est pas en mesure ou ne s'offre pas de le faire. 

2. La demande de restitution doit être effectuée par envoi à la contrepartie 
qualifiée d'une déclaration, contenant les indications nécessaires, à laquelle s'appliquent 
les dispositions contenues dans les art. 21, et 36 al. 2; mais aucune action ne peut être 
entreprise avant que se soient écoulés six (trois) mois à compter de la réception de la 
susdite déclaration, afin de donner la possibilité aux parties de définir la question de 
manière extrajudiciaire, étant préservée la faculté, en cas d'urgence, de demander au 
juge les mesures contenues dans l'art. 172. 

3. La restitution doit s'effectuer en principe sous forme spécifique, à moins que 
cela soit matériellement ou juridiquement impossible ou excessivement onéreux pour le 
sujet qui doit y procéder, compte tenu de l'intérêt de la contrepartie, ou bien si elle n'est 
pas avantageuse pour celle-ci vu l'état de conservation de la chose à restituer. Lorsque se 
produisent de semblables situations, la restitution doit être effectuée par versement à la 
contrepartie d'une somme d'argent raisonnablement équivalente, somme d'argent qui 
faute d'accord entre les parties, est déterminée dans son montant par le juge comme 
dette de valeur, étant préservée la possibilité de procéder à un calcul équitable 
compensatoire des restitutions réciproquement dues aux parties. 

4. Même si la restitution sous forme spécifique est possible, la faculté de choisir 
entre celle-ci et une somme d'argent, déterminée conformément à l'al. 3 qui précède, 
appartient au sujet qui a le droit de l'obtenir, à moins que la première option soit 
contraire à la bonne foi. 

5. S'il s'agit d'une somme d'argent à restituer, devront y être ajoutés les intérêts et, 
s'il y a lieu, une somme supplémentaire pour la réévaluation: et cela à compter du jour 
où la prestation en argent a été en son temps effectuée si le sujet qui l'a reçu était de 
mauvaise foi, et au contraire à dater du jour où la restitution a été demandée si celui-ci 
était de bonne foi. S'il s'agit d'une chose à restituer, une somme d'argent sera due pour 
son emploi et sa dépréciation - au montant de laquelle sont à ajouter les intérêts et, s'il y 
a lieu, la réévaluation - somme qui, en l'absence d'un accord entre les parties, est 
déterminée par le juge. 

6. Les intérêts sont dus comme en dispose l'art. 169 al.3. Le calcul de la 
réévaluation doit être effectué comme le prévoit l'art. 169 al. 4. 

7. Si la prestation effectuée en son temps était constituée par une activité licite qui 
s'est faite à l'avantage de la contrepartie, le sujet qui l'a effectuée a droit à une 
rémunération équitable, rémunération qui, en l'absence d'accord entre les parties, est 
déterminée par le juge, étant sauve la possibilité de procéder à un calcul compensatoire, 
comme le prévoit l'al. 3, dern. partie, de cet article. 

8. L'incapable est tenu de restituer ce qui lui a été prêté dans les limites prévues 
dans l'art. 150 al. 4. 
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9. N'ont pas le droit d'obtenir les restitutions figurant dans le présent article les 
sujets qui ont effectué des prestations en exécution de contrats qui constituent des délits 
comportant des poursuites pénales ou qui sont en contraste avec les bonnes mœurs ou 
avec l'ordre public - et non pas, au contraire, avec l'ordre public économique - et en 
outre la partie qui a effectué une prestation pour un but qui, même seulement pour elle-
même, en présente les susdits caractères. Cette règle ne s'applique pas aux prestations 
effectuées par l'incapable, par celui qui a ignoré sans faute aucune commettre un acte 
immoral ou qui présente les susdits caractères, ou y a été poussé sous la contrainte. Sont 
préservées les dispositions communautaires, ou des Etats membres de l'Union 
européenne, qui disposent dans de semblables cas la confiscation des susdites 
prestations. 
 
160. Cikk - Visszatérítés 
 

(1) A 9. Cikk szerinti rendelkezésektől eltekintve az a fél, akinek javára nem létező, 
semmis, eredményesen megtámadott, érvénytelen, felbontott vagy megszüntetett szerződés 
alapján teljesítettek szolgáltatást, a kapottak jelen Cikk szerinti kölcsönös visszaszolgáltatásá-
ra kötelezett; bármely fél megtagadhatja e kötelezettség teljesítését addig, ameddig a másik fél 
nincs olyan helyzetben, vagy nem ajánlja fel, hogy saját kötelezettségét teljesítse. 

(2) A visszatérítést a másik félhez intézett, a szükséges utalásokat tartalmazó, írásos 
nyilatkozatban kell követelni; a nyilatkozatra a 21. Cikk és a 36. Cikk (2) bekezdéseinek ren-
delkezései alkalmazandók. Kereset mindazonáltal e nyilatkozat kézhezvételétől számított hat 
(három) hónap eltelte előtt nem indítható, hogy a feleknek az ügy bíróságon kívüli tisztázásá-
ra lehetőségük legyen; sürgősségi igény esetére fennmarad az a jog, hogy a bíróságtól a 172. 
Cikk szerinti intézkedések alkalmazását lehessen kérni. 

(3) A visszatérítést alapvetően a mindenkori szolgáltatásnak megfelelő formában kell 
teljesíteni, kivéve, ha ez ténylegesen vagy jogilag lehetetlen, vagy a kötelezettre nézve az el-
lenérdekű fél érdekeire is tekintettel aránytalanul nagy terhet róna, vagy az ellenérdekű fél 
számára a dolog állapotára tekintettel kedvezőtlen lenne. Ha ilyen helyzet áll fenn, a visszaté-
rítést az ellenérdekű fél felé olyan pénzösszeg megfizetésével kell teljesíteni, amely arányos 
kiegyenlítést jelent; a felek az összegszerűség mértékére vonatkozó megállapodása hiányában 
az összeget, mint értéktartozást a bíróság állapítja meg; ennek során fennmarad az a lehetőség, 
hogy a felek által kölcsönösen teljesítendő visszatérítési kötelezettségek megfelelő kiegyenlí-
téssel egymással szemben beszámításra kerüljenek. 

(4) A tényleges visszatérítés, és az előző, (3) bekezdés szerinti összeg megfizetése kö-
zött a visszatérítés követelése jogosult felet a választás joga akkor is megilleti, ha a minden-
kori szolgáltatás meghatározott formában való visszatérítése lehetséges, az első lehetőség vá-
lasztása azonban nem ütközhet a jóhiszeműség és tisztesség követelményébe. 

(5) Amennyiben pénzösszeg visszatérítéséről van szó, ahhoz a kamatokat és - az 
értékbeni megfeleltethetőség végett - adott esetben egy kiegészítő pénzösszeget is hozzá kell 
számítani; ezt a rosszhiszemű elfogadó esetén attól a naptól kell számítani, mikor a pénzszol-
gáltatást teljesítették, jóhiszemű elfogadó esetén pedig a visszatérítési felhívás napjától. Ha a 
visszatérítési igény dologra vonatkozik, úgy a használatáért és elértéktelenedéséért - a kama-
tokkal, s adott esetben értékegyeztetéssel - meghatározott pénzösszeget kell fizetni, melyet a 
felek megegyezésének hiányában a bíróság állapít meg.  

(6) A kamatot a 169. Cikk (3) bekezdése szerinti mértékben kell számítani. Az érték-
egyeztetésre nézve a 169. Cikk (4) bekezdésében foglaltak irányadók. 

(7) Ha a teljesített szolgáltatás olyan megengedett cselekményben áll, melyet az ellen-
érdekű fél javára kellett végrehajtani, a teljesítő felet megilleti a megfelelő jóvátétel joga; a 
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felek hiányzó megállapodása esetén e jóvátételről a bíróság határoz; a jelen Cikk (3) bekezdés 
utolsó fordulata szerinti beszámítási lehetőség fenntartásra kerül. 

(8) A cselekvőképtelen a kapottak visszatérítésre a 150. Cikk (4) bekezdésben rögzített 
keretek között köteles. 

(9) A jelen Cikk szerinti visszatérítésre alapozott jog nem illeti meg azt, aki büntetendő 
cselekedetet magában foglaló, vagy a jó erkölcsbe, illetőleg a közrendbe ütköző szerződés 
teljesítésével nyújtott szolgáltatást; ez azonban nem érvényes a gazdasági közrendbe ütköző 
esetekre; a felet akkor sem illeti meg visszatérítési jog, ha felsorolt ismertető jelek kizárólag 
az általa nyújtott szolgáltatás vonatkozásában mutathatók ki. E rendelkezés nem alkalmazható 
a cselekvőképtelenekre, és arra, aki számára fel nem róható módon nem nem volt tisztában 
azzal, hogy a jó erkölcsbe ütköző, vagy más, az imént megnevezett módon cselekedett, vagy 
ezt ellenállhatatlan kényszer alatt tette. A közösségi jog és az Európai Unió tagállamai azon 
jogainak rendelkezései, melyek az ilyen esetekre a teljesítettek elvonásának lehetőségét bizto-
sítják, csorbítatlanok maradnak. 
 
Art. 161. Protection des tiers 
 

1. Dans toutes les hypothèses d'inexistence, nullité, annulation, inefficacité, 
inopposabilité, rescision, résolution, résiliation, chaque partie est responsable des 
dommages que, à cause de son comportement, les tiers subissent pour avoir de bonne foi 
compté sur l'apparence du contrat ainsi créé, si l'acte en question a eu ensuite un effet 
différent ou nul. 

2. La réparation du dommage est réglementée par les dispositions figurant dans les 
art. 162 et suiv., en tant qu'elle sont compatibles. 
 
161. Cikk - Harmadik személyek védelme 
 

(1) Amennyiben érintett jogügylet a későbbiekben más joghatással bírt, vagy joghatást 
nem váltott ki, szerződés fennállásának hiánya, semmissége, megtámadása, érvénytelensége, 
érvényesíthetetlensége, felbontása vagy megszüntetése esetén minden fél köteles azon károk 
megtérítésére, melyeket harmadik személy az által szenvedett el, hogy jóhiszeműen a fennálló 
szerződés látszatában bizakodott. 

(2) Amennyiben arra alkalmazhatók, a kártérítés vonatkozásában a 162. és következő 
Cikkek rendelkezései irányadók. 
 
Art. 162. Conditions de la responsabilité contractuelle 
 

1. En cas d'inexécution, d'exécution inexacte ou de retard le débiteur est tenu de 
réparer les dommages qui, raisonnablement, doivent être considérés comme en 
constituant la conséquence. Etant sauf ce que prévoit l'al. 3 de cet article, le débiteur est 
libéré de la responsabilité s'il démontre que l'inexécution, l'exécution inexacte ou le 
retard ne sont pas attribuables à sa conduite, ceux-ci s'étant produits par suite d'une 
cause (étrangère) imprévisible et irrésistible. 

2. Le principe figurant dans l'al. 1 qui précède s'applique pour tout autre fait ou 
situation retenus source de responsabilité pour les dommages dans les règles du présent 
code. 

3. Dans les cas prévus par l'al. 3, première partie, de l'art. 75, le débiteur est libéré 
de la responsabilité pour dommages s'il démontre avoir adopté la diligence requise dans 
la situation spécifique, comme indiqué dans la susdite disposition, et s'il fournit les 
preuves exigées dans l'art. 94 al. 3. Si le débiteur d'une prestation professionnelle a agi 
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pour l'exécuter - avec le consentement informé de qui a subi le préiudice, ou de ses 
proches, ou de qui est préposé à sa représentation ou assistance légale - dans un domaine 
dans lequel l'expérimentation scientifique n'a pas encore atteint des résultats consolidés, 
il répond seulement s'il s'est comporté avec faute lourde. 

4. A moins que le débiteur ait agi per dol ou faute, la réparation qu'il doit est 
limitée au dommage duquel - sur la base du texte du contrat, des circonstances, de la 
bonne foi, des usages - on doit raisonnablement considérer qu'il a, en tant que personne 
normalement avisée, au moment de la stipulation du contrat implicitement assume 
l'obügation de répondre. 

5. A moins d'un accord différent, le débiteur est responsable conformément à l'al. 
1 du présent article même s'il a recouru pour l'exécution du contrat à des auxiliaires ou 
à des tiers, étant sauf son droit de se retourner, s'il y lieu, sur ces derniers. 

6. Sauf convention contraire, en cas d'inexécution, d'exécution inexacte ou de 
retards relatifs à un contrat comportant plusieurs débiteurs, on applique pour la 
réparation du dommage conséquent le traitement prévu dans l'art. 88. 

7. L'existence du dommage doit être prouvée et l'entité de celui-ci doit être vérifiée, 
ou bien doit être quantifiable comme le prévoit l'art. 168, al. 1. 
 
162. Cikk - A szerződésen alapuló felelősség előfeltételei 
 

(1) Nem teljesítés, nem szabályszerű teljesítés vagy késedelem esetén a kötelezett azon 
károk megtérítésére köteles, melyeket ésszerűen ezek következményének kell tekinteni. Fenn-
tartva a jelen Cikk (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket, a kötelezett a felelősség alól 
szabadul, ha bizonyítja, hogy nemteljesítés vagy késedelem nem az ő magatartása terhére 
írandó, hanem azt előre nem látható, és el nem hárítható külső esemény okozta. 

(2) Az előző, (1)  bekezdés szerinti alapelv minden olyan cselekményre vagy tényállásra 
alkalmazandó, amely a jelen Törvénykönyv  rendelkezései szerinti kártérítési felelősséget 
keletkeztet. 

(3) A 75. Cikk (3) bekezdésének első része szerinti esetekben a kötelezett kártérítési fe-
lelőssége alól szabadul, ha bizonyítja, hogy az ezen előírásnak megfelelő, az adott helyzet 
által megkövetelt gondosságot tanúsította, és bizonyítékait a 94. Cikk (3) bekezdésében fog-
laltaknak megfelelően szolgáltatja. Ha a kötelezett üzleti tevékenységének körében keletkező 
tartozásának teljesítése olyan területtel függ össze, ahol a tudományos megismerés még nem 
vezetett biztonsággal elvárható eredményre, s erről a károsult, annak hozzátartozói, törvényes 
képviselője vagy gondozója jóváhagyólag tudomással bírt, a kötelezett csak súlyosan gondat-
lan magatartásáért felel. 

(4) Azon esetek kivételével, mikor a kötelezett szándékosan, vagy gondatlanul járt el, a 
kártérítési kötelezettség azokra a károkra korlátozódik, melyekért - a szerződés szövegének 
megfogalmazása, a körülmények, a jóhiszeműség és tisztesség alapelve, valamint a forgalmi 
erkölcs alapján - ésszerűen a kártérítési kötelezettséget hallgatólagosan vállaló, a közönséges 
értelemben véve körültekintő személy részéről a szerződéskötés időpontjában az elvárható. 

(5) Eltérő megállapodás hiányában a kötelezett  jelen Cikk (1) bekezdése szerint felel, 
ha a szerződés teljesítéséhez teljesítési segédet, vagy harmadik személyt vett igénybe; ezen 
személyek vonatkozásában visszkereseti igényei nem csorbulnak.  

(6) Eltérő megállapodás hiányában nemteljesítés, nem szabályszerű teljesítés vagy ké-
sedelem esetén, ha a szerződésben több kötelezett szerepel, a kártérítésért a 88. Cikk előírásai 
szerint állnak helyt. 

(7) A kár fennforgását bizonyítani kell, terjedelmét meg kell határozni, vagy annak leg-
alább a 168. Cikk (1) bekezdése szerint meghatározhatónak kell lennie. 
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Art. 163. Dommage patrimonial réparable 
 

1. Le dommage patrimonial réparable comprend: 
a)  tant la perte subie, 
b) que le gain manqué, auquel le créancier pouvait raisonnablement s'attendre, 

d'après le cours ordinaire des choses, étant données les circonstances particulières et les 
mesures qu'il a adoptées. Fait partie du gain manqué la perte d'une chance de gain que 
l'on peut considérer avec certitude raisonnable quelle s'est produite et qui doit être 
évaluée en référence au moment de l'inexécution ou du retard; 

c) Le dommage patrimonial réfléchi, subi par qui possède un droit de créance 
envers la victime du dommage, n'est réparable qu'en cas de décès ou de lésions graves 
qui ont touché ce dernier. 
 
163. Cikk - Megtérítendő vagyoni károk 
 

(1) A megtérítendő vagyoni károk köre átfogja: 
a.) mind az elszenvedett veszteséget; 
b.) mind a kiesett nyereséget, amelyre a jogosult a dolgok szokásos menete esetén - a 

sajátos körülményekre, s az általa foganatosított intézkedésekre is tekintettel - számíthatott. A 
kiesett haszonhoz tartozik az olyan nyereség esélyének elvesztése is, amelyről kielégítő bizo-
nyossággal feltételezhető, hogy megvalósul, és amely a nem teljesítés, vagy késedelem idő-
pontjára vonatkoztatva értékelendő. 

(2) Valamely követelés tulajdonosát a károsult irányában érő közvetett vagyoni kár csak 
a károsult halála, vagy súlyos testi sérülése esetében ad alapot kártérítésre. 
 
Art. 164. Dommage moral réparable 
 

1. Le dommage moral est réparable: 
a)  en cas de grave trouble psychique des sentiments d'affection, provoqué par des 

lésions physiques ou par des atteintes au patrimoine moral, également d'une personne 
morale, ou à la mémoire d'un conjoint défunt; 

b) en cas de douleur physique comme condition de souffrance somatique, même si 
elle ne s'accompagne pas d'altérations pathologiques, organiques ou fonctionnelles; 

 c)  dans les autres cas indiqués par les dispositions applicables. 
2. Le dommage moral réfléchi n'est réparable que s'il est subi par le proches 

conjoints du défunt. 
 
164. Cikk - Megtérítendő nem vagyoni károk 
 

(1) A nem vagyoni károkat meg kell téríteni: 
a.) súlyos lelki, vagy az érzelmi életben okozott zavar esetén, melyet testi sérülés, vagy 

nem anyagi természetű javak (jogi  személy esetében is), vagy az elhunyt házastárs emléké-
nek sérelmével idéztek elő; 

b.) a testi fájdalom előfeltételét jelentő lelki szenvedés esetén, akkor is, ha ez nem jár 
együtt patológiai, szervi, vagy funkcionális hátrányokkal; 

c.) az egészségkárosodás egyéb eseteiben, ahogy arról a mindenkor alkalmazandó elő-
írások rendelkeznek. 

(2) Közvetett nem vagyoni kár megtérítésére csak akkor lehet igényt tartani, ha azt az 
elhúnyt hozzátartozója, vagy házastársa szenvedte el. 
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Art. 165. Dommage futur et éventuel 
 

1. Le dommage futur est réparable et calculable comme le prévoit l'art. 168 al. 1 si 
existe la certitude raisonnable que l'inexécution ou le retard n'ont pas équisé leur 
efficacité causale, à moins que la partie victime du dommage se réserve d'en exiger la 
réparation également de manière séparée, après que celui-ci s'est produit. 

2. Le dommage éventuel, dont an craint qu'il puisse vraisemblablement se 
produire dans le futur, ne donne pas lieu à réparation avant que celui-ci se soit produit, 
mais le juge peut adopter des mesures conservatoires comme le prévoit l'art. 172. 
 
165. Cikk - Jövőbeni és lehetséges károk 
 

(1) A jövőbeni károkat, ahogy azokról a 168. Cikk (1) bekezdése rendelkezik, abban az 
esetben kell megtéríteni, és hozzá számítani, ha kielégítő bizonyosság áll fenn arra nézve, 
hogy időközben a nem teljesítés, vagy késedelem valamennyi jogkövetkezménye nem állt be; 
kivételt képez az az eset, mikor a károsult fél fenntartotta magának azt a jogot, hogy a kár 
bekövetkezte után ettől eltérő módon való megtérítésének igényét érvényesítse. 

(2) Olyan lehetséges kár esetében, melynek jövőbeni  bekövetkeztét valószínűként kell 
tekinteni, annak bekövetkezte kártérítési igényt nem keletkeztet, de a bíróság a 172. Cikk sze-
rinti előzetes intézkedéseket elrendelheti. 
 
Art. 166. Fonction et modalités de la réparation 
 

1. Sauf les assouplissements apportes par les dispositions successives, la réparation 
doit remplir en général sa fonction spécifique visant à éliminer les conséquences 
dommageables de l'inexécution, ou de l'exécution inexacte, ou du retard, ou des autres 
situations en rapport avec lesquels, d'après les règles du présent code, la réparation est 
due: et ceci doit se produire, en général, créant cet état de fait qui existerait si les 
susdites situations ne s'etaient pas produites. 

2. Ainsi, et si possible, la réparation doit s'effectuer par le truchement d'une 
exécution ou d'une restitution sous forme spécifique, complétées, si besoin est, par une 
indemnité en argent. Si cependant cela n'est pas possible en tout ou partie, ou est 
excessivement lourd pour le débiteur, compte tenu de l'intérêt du créancier, et en tout 
cas si ce dernier la réclame, la réparation doit être effectuée par versement d'une somme 
d'argent correspondante. 

3. En particulier, s'il n'est pas disposé diversement dans une autre règle de ce code 
ou si la situation concrète n'exige pas nécessairement une solution différente, le résultat 
de la réparation doit être en mesure de procurer au créancier, ou, dans les cas prévus, à 
un tiers: 

a) la satisfaction de son intérêts (positif) à ce que le contrat fût ponctuellement et 
exactement exécuté en tenant également compte des dépenses et des frais qu'il a dû 
affronter et qui auraient été compensés par son exécution, lorsque le dommage provient 
de l'inexécution, ou de l'exécution inexacte ou du retard; 

b) la satisfaction de son intérêt (négatif) à ce que le contrat n'eût pas été conclu ou 
que la négociation ne se fût pas faite, dans les autres cas, et en particulier si le dommage 
provient de l'inexistence, de la nullité, de l'annulation, de l'inefficacité, de la rescision, de 
la conclusion manquée du contrat et dans des cas similaires. 
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4. L'entité des dommages-intérêts doit cependant être calculée en tenant compte 
des avantages que le débiteur, en rapport avec le contrat, a déjà procurés, sans recevoir 
aucune rétribution, au créancier, et auxquels ce dernier ne peut ni n'entend renoncer. 

5. Sont sauvegardées les règles de ce code qui, dans des cas déterminés, prévoient 
des modalités particulières pour la réparation du dommage. 
 
166. Cikk - A kártérítés feladatai és megvalósulása 
 

(1) A következő rendelkezések szerinti eltérések fenntartásával a kártérítésnek rendsze-
rint azt a különös célt kell teljesítenie, hogy a nem teljesítés, a nem szabályszerű teljesítés, a 
késedelem, s minden, a jelen Törvénykönyv alapján kártérítési kötelezettséget keletkeztető 
tényállás károsító következményeit elhárítsa; ez általában azt jelenti, hogy azt a tényhelyzetet 
kell helyreállítani, mely akkor állna fenn, ha az említett tényállások nem következtek volna 
be. 

(2) Ennek okáért a kár megtérítésének - ha az lehetséges - természetbeni szolgáltatással 
vagy az eredeti állapot helyreállításávaal kell megtörténnie, szükség szerinti esetben pénzben 
kárpótlással kiegészítve. Ha ez egészben, vagy részben lehetetlen, vagy a kötelezettre a jogo-
sult érdekére is tekintettel ésszerűtlenül nagy terhet ró, vagy a jogosult így követeli meg, a 
kártérítést megillető pénzösszeg megfizetésével kell teljesíteni. 

(3) Ha jelen Törvénykönyv eltérő rendelkezést nem tartalmaz, vagy a mindenkori tény-
állás nem követel meg szükségszerűen más megoldást, a kártérítés eredményeként a jogosult-
nak, s amennyiben ez előírás, a harmadik személynek, kölcsönösen: 

a.) el kell érnie, hogy a szerződés időben és szabályszerű történő teljesedéséhez fűződő 
pozitív érdeke kielégítést nyerjen; ennek során figyelemmel kell lenni azokra - amennyiben 
azok a nem teljesítés, a nem szabályszerű teljesítés vagy a késedelem nyomán keletkeztek - a 
ráfordításokra és költségekre, amelyek részéről felmerültek, s a melyek a szerződés szabály-
szerű teljesítésével nem jelentkeztek volna; 

b.) el kell érnie, hogy amennyiben - más esetekben - a szerződés nem került megkötésre, 
vagy a tárgyalások nem kerültek lefolytatásra, negatív érdeke kielégítést nyerjen; különösen, 
ha a károk a szerződés hiányából, semmisségéből, megtámadásából, érvénytelenségéből, 
megszüntetéséből vagy meghiúsult megkötéséből, valamint hasonló esetekből adódnak. 

(4) A kártérítés mértékét azokra az előnyökre tekintettel kell megállapítani, amelyeket a 
kötelezett a jogosultnak a szerződés összefüggésében időközben ellenszolgáltatás nélkül nyúj-
tott, s amelyekről a jogosult nem tud, vagy nem akar lemondani. 

(5) Csorbítatlanok maradnak jelen Törvénykönyv azon rendelkezései, melyek meghatá-
rozott esetekre a kártérítés nyújtásának különös formáit írják elő. 
 
Art. 167. Fait du créancier 
 

1. Aucune réparation n'est due pour le dommage qui ne se serait pas produit si le 
créancier avait adopté les mesures nécessaires de son ressort avant qu'il ne se produise. 

2. L'alourdissement du dommage que le créancier aurait pu empêcher après qu'il 
se soit produit en adoptant les mesures nécessaires, n'est pas, lui, réparable. 

3. Si une action ou une omission du créancier a concouru à causer le dommage, la 
réparation est diminuée en rapport avec les conséquences qui en ont dérivé. 

4. Le fait que le débiteur n'ait pas été averti par le créancier de risques 
particuliers, connu de lui ou qu'il aurait dû connaître, et que l'exécution aurait 
comporté, est appréciable conformément à l'alinéa qui précède. 
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167. Cikk - A jogosult magatartása  
 

(1) Nem áll fenn kártérítési kötelezettség az olyan károkért, melyek nem keletkeztek 
volna, ha a jogosult saját ügykörében a szükséges intézkedéseket keletkezésük előtt megteszi. 

(2) A jogosult nem követelhet kártérítést olyan további károkért, amelyeknek felmerülé-
sét a kár beállta után - ha a szükséges intézkedéseket megteszi - megakadályozhatta volna. 

(3) Ha a kár bekövetkeztében a jogosult valamely cselekménye, vagy mulasztása is köz-
rehatott, a kártérítést az abból adódó következményeknek megfelelően mérsékelni kell. 

(4) Ha a jogosult a kötelezett tájékoztatását a teljesítéssel járó olyan különös veszélyek-
ről elmulasztja, melyeket ismert, vagy ismernie kellett volna, e körülményekre a (3) bekezdés 
rendelkezéseinek megfelelően kell tekintettel lenni. 
 
Art. 168. Evaluation équitable du dommage 
 

1. Si l'existence du dommage est prouvée ou n'est de toute manière pas contestée, 
mais que la détermination de son montant précis se révèle impossible ou 
exceptionnellement difficile même en recourant à des expertises, une évaluation 
équitable de celui-ci est admise, évaluation qui devra être effectuée sur la base des 
preuves partielles et des éléments dignes de foi fournis par les parties, et tenant compte 
de toutes les circonstances du cas en question, selon la méthode de la présomption, 
appliquée avec un critère particulièrement prudent de probabilité et de vraisemblance. 

2. Compte tenu du comportement, de l'intérêt et des conditions économiques du 
créancier, le juge peut équitablement limiter l'entité des dommages-intérêts: 

a)  si la réparation intégrale se reve'le disproportionnée et crée pour le débiteur 
des conséquences manifestement insoutenables, au vu également de sa situation 
économique, et que l'inexécution, l'exécution inexacte ou le retard ne dépendent pas de 
sa mauvaise foi; 

b) en cas de caute légère du débiteur, surtout dans les contrats dans lesquels n'est 
prévue en sa faveur aucune rétribution pour la prestation qu'il doit.  
 
168. Cikk - Kárbecslés méltányosság alapján 
 

(1) Ha a kár megléte bizonyított, vagy egyáltalán nem vitatott, de mértékének meghatá-
rozása kárszakértő igénybe vételével is lehetetlen, vagy szokatlanul nehéz, a kár megbecsülé-
sére a méltányosság szerinti mérlegeléssel kerülhet sor; alapjául a bizonyítékok, és a felek 
által előadott, hitelt érdemlő egyedi közlések szolgálnak, úgy, hogy a becslést ennek során az 
érintett eset minden körülményét figyelembe véve, s a vélelmezett bizonyítás során a valószí-
nűség követelményének különösen gondos alkalmazásával kell elvégezni. 

(2) A bíró a jogosult magatartására, érdekeire és gazdasági viszonyaira tekintettel a kár-
térítés mértékét méltányossági alapon korlátozhatja: 

a.) ha a teljes körű kártalanítás ésszerűtlennek mutatkozna, s a kötelezettre nyilvánvaló-
an elviselhetetlen körülmények viselését róná, ennek során tekintetbe véve a kötelezett gazda-
sági helyzetét is, s azt a körülményt, hogy a nemteljesítés, a nem szabályszerű teljesítés a kö-
telezett rosszhiszeműségére volt e visszavezethető, vagy sem; 

b.) ha, a kötelezett enyhébb gondatlanságáról van szó, mindenek előtt olyan szerződések 
esetében, mikor a kötelezett a teljesítésért díjazásban nem részesült. 
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Art. 169. Réparation dans les obligation pécuniaires 
 

1. Sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement, le débiteur, pour 
les obligations pécuniaires en cas d'inexécution ou d'exécution inexacte ou de retard, est 
de toute façon tenu à la réparation en faveur du créancier sans que celui-ci doive 
prouver l'existence d'un dommage, et ne peut invoquer la circonstance libératoire 
figurant dans l'art. 162 a1.1. 

2. Cette réparation est constituée par le paiement des intérêts, qui sont dus dans la 
mesure figurant dans l'al. 3 de cet article, majorés, s'il y a 1ieu, d'une somme à titre de 
revalorisation conformément à l'art. 86 al. 5. 

3. Sauf accord différent, les intérêts sont dus aux taux officiels publiés 
périodiquement par la Banque Centrale Européenne, qui doit faire référence pour les 
intérêts dus aux particuliers et aux entrepreneurs respectivement au rendement moyen 
et au coût moyen de l'argent. 

4. Sauf accord différent, le calcul de la revalorisation doit être effectué sur la base 
du tableau le plus récent de l' »indice des prix à la consommation harmonisé» publié 
périodiquement par l'Eurostat. 

5. Toutes les sommes d'argent figurant dans les alinéas qui précèdent sont à leur 
tour productives d'intérêts supplémentaires et susceptibles de revalorisation selon les 
mêmes critères. 

6. Est sauve toute convention différente. 
 
169. Cikk - A pénztartozás megtérítése 
 

(1) A kereskedelmi forgalomra és a biztosíték nyújtásra vonatkozó különös rendelkezé-
sek fenntartásával, a kötelezett a pénztartozás nem teljesítése, nem szabályszerű teljesítése, 
vagy késedelme esetén a jogosult felé - a nélkül, hogy annak a kár fennforgását bizonyítania 
kellene - kártérítésre köteles, s nem hivatkozhat a 162. Cikk (1) bekezdése szerinti mentesítő 
körülményekre. 

(2) E kártérítés a jelen Cikk (3) bekezdése szerinti kamatok megfizetéséből áll, adott 
esetben a 86. Cikk (5) bekezdés szerinti értékbeni hozzáigazítás összegével megnövelve. 

(3) Eltérő megállapodás hiányában a kamatokat az Európai Központi Bank által rend-
szeresen közzé tett kamatlábaknak megfelelően kell megfizetni; a magánszemélyek, vagy 
vállalkozások kamattartozását e kamatlábra, valamint a pénz közepes hozamára ill. közepes 
költségére való tekintettel kell kiszámítani. 

(4) Eltérő megállapodás hiányában az értékbeni hozzáigazítás kiszámítására az 
Eurostaat által rendszeresen közzé tett legújabb fogyasztói árindex alapján kerül sor. 

(5) Minden, a megelőző bekezdésekben megjelölt pénzösszeg kiegészítő kamatot hoz, 
és az értékbeni hozzáigazításra ugyanazon feltételek szerint kerül sor. 

(6) Az ettől eltérő megállapodások nem csorbulnak. 
 
Art. 170. Clause pénale 
 

1. Sauf ce que prévoit l'alinéa 5, si les parties lors de la stipulation du contrat ont 
convenu dans une clause pénale qu'en cas d'inexécution ou d'exécution inexacte ou de 
retard une prestation déterminée est due par le débiteur, celle-ci constitue la réparation 
due par le débiteur lorsque se produisent les susdites situations, toujours à moins que la 
réparabilité du dommage ultérieur n'ait pas été convenue. 

2. La prestation figurant dans l'alinéa précédent est due sans que le créancier soit 
tenu à prouver l'existence du dommage et son entité. 



CODE EUROPÉEN DES CONTRATS • • • • EURÓPAI SZERZŐDÉSI TÖRVÉNYKÖNYV  
___________________________________________________________________________ 

130 

3. Le créancier peut demander en même temps l'exécution et la peine seulement si 
celle-ci a été stipulée pour le simple retard. 

4. La peine peut être diminuée équitablement par le juge, si le débiteur a effectué, 
et que le créditeur ne l'a pas refusée, une exécution partielle, ou si le montant de la peine 
est manifestement excessif, eu égard, dans tous les cas, à l'intérêt que le créancier avait à 
l'exécution. 

5. Dans les contrats où prend part un consommateur les clauses pénales à charge 
de celui-ci contenues dans les conditions générales du contrat sont en tout cas inefficaces. 
 
170. Cikk - Kötbér 
 

(1) Ha felek a szerződés megkötésekor olyan kötbérről rendelkező kikötésben állapod-
tak meg, mely a kötelezett által teljesítendő szolgáltatás nem teljesítésének, nem szabályszerű 
teljesítésének, vagy részleges teljesítésének, vagy késedelmes teljesítésének esetén fizetendő 
meg, - kivéve, ha a megállapodás a további károk megtérítésére való képességet is magában 
foglalja -, ez képezi azt a kártérítést, amit a kötelezettnek felsorolt tényállások bekövetkezte-
kor meg kell fizetnie, az 5. Cikk rendelkezéseit ez az előírás nem érinti. 

(2) Az előző bekezdésben foglaltak szerinti tartozás a nélkül áll fenn, hogy a jogosult-
nak annak meglétét, vagy mértékét bizonyítania kellene. 

(3) A jogosult csak akkor követelheti egyidejüleg a szerződés és a kötbér teljesítését, ha 
a felek a késedelem esetére kizárólagosan a kötbér alkalmazásában állapodtak meg. 

(4) A kötbért a bíróság méltányosságból mérsékelheti, ha a kötelezett - úgy, hogy a jo-
gosult azt nem utasította vissza - részben teljesített, vagy ha a kötbér nagysága a jogosult a 
teljesítéshez fűződő érdekére is tekintettel nyilvánvalóan ésszerűtlen. 

(5) A fogyasztó részvételével kötött szerződésben az általános szerződési feltételek sze-
rinti, a fogyasztó terhére megállapított büntető jellegű kikötések mindig érvénytelenek. 
 
Art. 171. Mise en œuvre et cumul des remèdes 
 

1. Le créancier victime d'un dommage, après avoir envoyé au débiteur sa demande 
de dédommagement contenant les indications nécessaires, et après que s'est écoulé le 
délai de six (tois) mois, prévu également dans l'al. 2 de l'art. 160, à compter de la 
réception de la susdite déclaration - étant préservée la faculté, en cas durgence, de 
demander au juge les mesures contenues dans l'art. 172 - peut faire constater en 
jugement ou en arbitrage l'existence et l'entité du dommage réparable qu'il a subi pour 
obtenir, s'il y a lieu, la condamnation du débiteur. Le créancier a également le droit de 
demander une telle constatation abstraction faite de la possibilité ou de l'opportunité 
d'obtenir la réparation: à condition que ceci advienne pour des fins licites. Font partie 
de celles-ci la perspective de pouvoir se prévaloir d'une telle vérification conformément 
à l'art. 132, et d'obtenir un élément pour l'évaluation de sa propre consistance 
patrimoniale, pas seulement à des fins fiscales. 

2. Ce n'est pas uniquement dans le cas figurant dans l'art. 165 al. 1 que le créancier 
victime d'un dommage peut demander la constatation de la seule existence du dommage, 
en réservant la quantification à une évaluation ultérieure en jugement ou en arbitrage. 

3. En plus du cas de l'intégration prévue par la réparation sous forme spécifique de 
l'art. 166 al. 2, les différents remèdes sont cumulables afin de permettre à la réparation 
de remplir pleinement sa fonction, à condition que du cumul ne dérive pas pour la 
victime du dommage un avantage qui dépasse le préjudice qu'il a subi ou pour le 
débiteur une situation qui lui soit insoutenable. 
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171. Cikk - Egy, vagy több jogorvoslat igénybe vétele 
 

(1) A kárt szenvedett jogosult az alább körülírt nyilatkozat kézhez vételétől számított 
hat (három) hónap elteltét követően, miután a kötelezettnek a szükséges adatokkal ilyen ér-
telmű felhívást küldött - nem csorbítva azt az igényét, hogy sürgősségi kérelem esetén a 172. 
Cikk rendelkezései szerint bírósághoz forduljon - követelheti az elszenvedett és megtérítendő 
károk fennállásának és mértékének a bírósági, vagy választottbírósági azon célból történő 
megállapítását, hogy adott esetben később a kötelezett marasztalását követelje. Függetlenül 
attól, hogy a kártérítési igény megállapítása lehetséges vagy célszerű, a kárt szenvedett jogo-
sult - amennyiben ez megengedett céljait szolgálja - igényelheti a kár meglétének és terjedel-
mének bírósági, vagy választottbírósági megállapítását. A megengedett célokhoz tartozik az a 
szándék, hogy e megállapításra a 132. Cikk rendelkezéseinek megfelelően hivatkozzon, és 
ezen adatokhoz saját vagyoni helyzetének - nemcsak kizárólagosan adóügyi értelemben vett - 
értékeléséhez hozzá jusson. 

(2) A 165. Cikk (1) bekezdésében szabályozottakhoz képest a jogosult más esetekben is 
követelheti pusztán csak a kár meglétének megállapítását, úgy, hogy annak mértékének meg-
határozását későbbi bírósági, vagy választott bírósági eljárásra tartja fenn. 

(3) A 166. Cikk (2) bekezdése szerinti, természetbeni kártérítést előíró kapcsolatok ese-
tén - hogy ezzel a kártérítés célja teljes mértékben teljesüljön - a különböző jogorvoslatok 
egymás mellett alkalmazandók, abban a mértékben, ameddig a károsult az elszenvedett károk 
megtérülésén túli előnyt nem húz, vagy  a kötelezett számára elviselhetetlenül nagy teher nem 
keletkezik. 
 
Art. 172. Mesures conservatoires et affaires sommaires 
 

1. Dans les hypothèses expressément prévues par les règles de ce code et dans tous 
les cas où le droit ou les attentes raisonnablement fondées d'une partie, sans qu'elle soit 
responsable, sont sur le point ou sont déjà menacés, ou compromis ou empêchés dans 
leur exercice, par des actions, des omissions ou des faits lui portant atteinte qui se sont 
déjà produits ou qu'il est raisonnablement prévisible de penser qu'ils se produiront, le 
juge peut, sur requête de cette même partie, prononcer les ordonnances suivantes, 
passibles d'exécution forcée, sur la base des règles processuelles du lieu où elles sont 
émises: 

a) une inhibition, par laquelle il ordonne à la contrepartie de cesser l'action ou de 
s'abstenir des omissions déjà entreprises ou craintes; le cas échéant il impose à cette 
dernière de prêter aussi une garantie adaptée pour les dommages qui se sont déjà 
produits ou sont craints; il fixe de surcroît un délai pour qu'il soit obtempéré à sa 
décision; il peut encore subordonner, si nécessaire, l'exécution de sa décision à la 
prestation d'une garantie de la part du requérant; 

b) une injonction, par laquelle il ordonne à la contrepartie l'exécution en nature 
d'une prestation de donner ou de faire; le cas échéant il impose à cette dernière de 
prêter aussi une garantie adaptée pour les dommages qui se sont déjà produits ou sont 
craints; il fixe en outre un délai pour qu'il soit obtempéré à sa décision; il peut encore 
subordonner, si nécessaire, l'exécution de sa décision à la prestation d'une garantie de la 
part du requérant. 

2. Etant sauve l'observation des dispositions communautaires et nationales 
applicables, la requête doit être adressée au juge compétent pour adopter les mesures 
d'urgence du lieu où l'inhibition ou l'injonction d oit être exécutée. 
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172. Cikk - Ideiglenes intézkedések és sommás eljárás 
 

(1) A jelen Törvénykönyvben kifejezetten szabályozott, továbbá azon esetekben, mikor 
a jog, vagy valamely fél kellőképpen megalapozott elvárásai - melyek vonatkozásában neki 
magának azonban helytállási kötelezettsége nincs - közvetlen veszélynek vannak kitéve, vagy 
már veszélyeztetettek, illetőleg a már bekövetkezett, vagy kielégítő módon előre látható cse-
lekmények, mulasztások, vagy más, azokat érintő események révén korlátozásra, vagy akadá-
lyozásra kerülnek, a bíróság e fél kérelmére a következő, a kibocsátás helye szerinti eljárási 
szabályok szerint végrehajtható intézkedéseket rendelheti el: 

a.) ideiglenes nem tevésre kötelezés, melynek révén a bíróság az ellenérdekű fél irányá-
ban elrendeli, hogy a már bekövetkezett, vagy várható cselekményektől, vagy nem tevésektől 
tartózkodjék; adott esetben a bíróság az ellenérdekű felet a már bekövetkezett, vagy várható 
károk vonatkozásában biztosítékadásra kötelezheti; miközben döntése végrehajtására határ-
időt tűz; szükség esetén döntéshozatalát a kérelmező fél általi biztosítékadástól teheti függő-
vé; 

b.) ideiglenes rendelkezés, melynek révén a bíróság az ellenérdekű felet természetben 
valami átadására, vagy valamilyen cselekvésre kötelezi; adott esetben a bíróság az ellenérde-
kű felet a már bekövetkezett, vagy várható károk vonatkozásában biztosítékadásra kötelezheti; 
miközben döntése végrehajtására határidőt tűz; szükség esetén döntéshozatalát a kérelmező 
fél általi biztosítékadástól teheti függővé. 

(2) A vonatkozó közösségi, és nemzeti jogi előírások csorbítása nélkül, a kérelem annál 
a bíróságnál terjesztendő elő, amely a sürgősségre okot adó körülményeknek megfelelő eljá-
rásra - azon hely szerint, ahol az eltiltást vagy rendelkezést végre kell hajtani - illetékességgel 
bír. 
 
Art. 173. Arbitrage 
 

1. Mis à part ce que prévoit l'al. 4 de cet article, dans les cas ou les règles du 
présent code prévoient l'intervention du juge, possibilité est donnée à chacune des 
parties de recourir la procédure arbitrale, confiée à trois arbitres, comme elle est prévue 
dans le présent article, et pour les dépenses de laquelle s'appliquent les règles en vigueur 
dans le lieu où la procédure en question se déroule. 

2. Mis à part ce que prévoient les dispositions communautaires ou nationales qui se 
rendent applicables, et faute d'un accord différent des parties, la procédure arbitrale 
doit se dérouler dans le lieu où siège le juge à qui serait autrement soumise la 
controverse, et pour l'instaurer la partie qui prend l'initiative doit envoyer à la 
contrepartie une déclaration, contenant les indications nécessaires, où elle précise quelle 
entend soumettre la controverse - déjà soulevée comme le prévoient les règles respectives 
- à la procédure en question, nomme de surcroît son arbitre et invite la contrepartie à 
nommer son propre arbitre avec déclaration à envoyer à la première dans un délai qui 
ne peut être inférieur à trente jours. Si cette dernière ne pourvoit par à cette nomination 
dans ce délai, la première peut demander au juge compétent de pourvoir à la 
nomination de l'arbitre de la contrepartie sur la base de la loi de l'Etat membre de 
l'Union européenne dans lequel cette procédure arbitrale doit se dérouler. A défaut de 
dispositions spécifiques applicables, cette instance peut être adressée au président du 
tribunal de deuxième instance du lieu où la procédure arbitrale doit se dérouler. Le 
troisième arbitre est désigné par accord des deux arbitres déjà nommés, ou, faute 
d'accord, par le juge indiqué ci-dessus, à qui l'instance peut être adressée par les susdits 
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arbitres ou par une des parties. Aux déclarations indiquées dans le présent alinéa 
s'appliquent les dispositions figurant dans les art. 21, et 36 al. 2. 

3. Si la tentative de conciliation des parties n'aboutit pas, la controverse doit être 
résolue, sauf accord différent des parties, sur la base des règles du présent code et autres 
règles applicables, par une sentence délibérée à la majorité par les arbitres et elle doit 
être émise par écrit dans un délai de six mois suivant la nomination du dernier arbitre. 
La sentence produit les effets figurant dans l'art. 42 et permet de surcroît d'obtenir du 
juge, dès son émission, une des ordonnances prévues dans l'art. 172. 

4. Le présent article ne s'applique pas: 
a) si sur la base des dispositions impératives la controverse ne peut être résolue par 

arbitrage; 
b) s'il s'agit, en lieu et place de la résolution d'une controverse, de prononcer une 

inhibition ou une injonction, de fixer ou de proroger un délai, d'autoriser un dépôt, et 
d'adopter de semblables décisions, cas pour lesquels sont applicables les dispositions 
figurant dans l'art. 172; 

c) si dans le contrat la procédure arbitrale est exclue, ou est prévue une procédure 
arbitrale différente; 
d) lorsque la controverse est déjà soumise au juge. 
 
173. Cikk - Választottbíróság 
 

(1) A jelen Cikk (4) bekezdésében foglalt rendelkezésektől eltekintve azokban az ese-
tekben, mikor jelen Törvénykönyv a bíróság eljárásáról rendelkezik, bármely félnek lehetősé-
ge van arra, hogy jelen Cikk feltételeinek megfelelően három választott bíró bevonásával vá-
lasztott bírósági eljárást indítson; az eljárási költségekre nézve az eljárás helye szerinti szabá-
lyok irányadók. 

(2) Az egyebekben alkalmazandó közösségi és nemzeti jogi előírások fenntartásával, a 
felek eltérő megállapodását megengedve, a választottbírósági eljárásra a jogvitára egyébként 
illetékes bíróság helye szerint kerül sor; az eljárás bevezetéseképpen a cselekedni szándékozó 
félnek az ellenérdekű félhez - a szükséges utalásokkal - nyilatkozatot kell küldenie, s abban 
rögzítenie kell, hogy az arra vonatkozó szabályoknak megfelelőn időközben megnyílt jogvitát 
választott bírósági eljárásnak kívánja alávetni; ezen túlmenően  nyilatkozatával egy választott 
bírót meg kell neveznie, az ellenérdekű felet pedig fel kell hívnia arra, hogy harminc napos 
határidőn belül elküldendő nyilatkozata útján saját választott bíráját nevezze meg. Ha az el-
lenérdekű fél megnevezési kötelezettségének a megadott határidőn belül nem tesz eleget, az 
elsőként nyilatkozó fél az Európai Unió azon tagállamának joga szerint, ahol a 
választottbírósági eljárásra sor kell kerüljön a bíróságtól kérheti az ellenérdekű fél 
választottbírájának megnevezését. Megfelelő előírások hiányában e kérelmet a 
választottbíróság eljárása szerinti hely másodfokon eljáró bíróság elnökéhez kell címezni. A 
harmadik választottbírót a két, már megnevezett bíró megállapodásával jelölik, ilyen megálla-
podása hiányában az egyik választott bíró, vagy fél indítványára az illetékes bíróság jelöli ki. 

(3) Amennyiben az egyezségre vonatkozó kísérlet eredménytelen, a jogvita jelen Tör-
vénykönyv előírásai és más, alkalmazandó rendelkezések szerint a választottbírák többségi 
véleményének megfelelő ítélettel dönthető el; az ítélet az utolsó választott bíró megnevezésé-
től számított hat hónapos határidőn belül írásba kell foglalni. Az ítélet a 42. Cikk szerinti jog-
következményeket váltja ki, kihirdetése előtt ezen túlmenően lehetőség van a 172. Cikk sze-
rinti intézkedések elrendelésére. 

(4) E Cikk nem alkalmazható:  
a.) ha a jogvita kötelező előírások alapján választott bírósági úton nem dönthető el; 
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b.) ha a jogvita ideiglenes tiltás, vagy rendelkezés elrendelésével, határidő megállapítá-
sával vagy meghosszabbításával, letét engedélyezésével, vagy más olyan döntéssel van össze-
függésben, melyre a 172. Cikk előírását kell alkalmazni; 

c.) ha a szerződés a választottbírósági eljárást kizárta, vagy eltérő döntőbírósági eljárás-
ról rendelkezett; 

d.) ha a jogvita időközben rendes bíróság előtt már folyamatba tételre került. 
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Jelen fordításról 
 
 
Az Európai Szerződési Törvényköny előzetes tervezeteként nyilvánosságra hozott anyag 
(„Gandolfi-kódex”) jelen fordításának alapjául a Martin Schermaier (Münster) és Reiner 
Schulze (Münster) által (Christoph Schulte, Leif Böttcher, Beátrice Jaluzot és Julia Scharder 
közreműködésével) készített német nyelvű változat szolgált. E szövegváltozat forrása: Reiner 
Schulze - Reinhard Zimmermann (Hrsg.): Basistexte zum Europäischen Privatrecht, Nomos 
Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2002, pp. 473-559. Ugyane német nyelvű fordítás további 
elérhetősége: Vorentwurf für ein europäisches Vertragsrecht, in.: Zeitschrift für Europäisches 
Privatrecht, 1/2002. (pp. 139-172) 2/2002 (pp. 365-394). A felhasznált francia szöveg a 
Gandolfi professzor által a CENTRAL Transnational Law Database (<http://www.tldb.de/>) 
rendelkezésére bocsátott eredetivel egyezik meg. 


