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CHAPTER 1 - GENERAL PROVISIONS 
 

1. FEJEZET – ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

Section 1 - Scope of the Principles 
 

1. Rész - Az Alapelvek alkalmazási területe 
 
Article 1.101 (ex art. 1.101) - Application of the Principles 
  

(1) These Principles are intended to be applied as general rules of contract law in 
the European Communities. 

(2) These Principles will apply when the parties have agreed to incorporate them 
into their contract or that their contract is to be governed by them. 

(3) These Principles may be applied when the parties: 
(a) have agreed that their contract is to be governed by "general principles of 

law", the "lex mercatoria" or the like; or 
(b) have not chosen any system or rules of law to govern their contract. 
(4) These Principles may provide a solution to the issue raised where the system or 

rules of law applicable do not do so. 
 
1.101 (ex. 1.101) Cikk – Az Alapelvek alkalmazása 
 

(1) Jelen Alapelvek azt a célt kívánják szolgálni, hogy az Európai Közösségekben a 
szerződési jogi kapcsolatok általános szabályaiként kerüljenek alkalmazásra. 

(2) Jelen Alapelvek akkor kerülnek alkalmazásra, ha a felek úgy állapodtak meg, hogy 
azokat szerződésük részévé teszik, vagy hogy szerződésükre nézve ezek legyenek irányadók. 

(3) Jelen Alapelvek alkalmazására sor kerülhet, ha a felek: 
(a) abban állapodtak meg, hogy szerződésükre „a jog általános elvei”, a „lex 

mercatoria” vagy hasonló szabályok irányadók; vagy 
(b) szerződésükre nézve egyik jogrendszert vagy jog szabályait sem választották irány-

adónak. 
(4) Jelen Alapelvek a felmerülő kérdésekre abban az esetben is megoldást nyújthatnak, 

ha az alkalmazandó jogrendszer vagy jog szabályai ezt nem teszik. 
 
Article 1.102 - Freedom of contract 
  

(1) Parties are free to enter into a contract and to determine its contents, subject to 
the requirements of good faith and fair dealing, and the mandatory rules established by 
these Principles. 

(2) The parties may exclude the application of any of the Principles or derogate 
from or vary their effects, except as otherwise provided by these Principles. 
 
1.102 Cikk – Szerződési szabadság 
 

(1) A felek – a jóhiszeműség és tisztességes eljárás követelményének, valamint a jelen 
Alapelvek által támasztott kényszerítő szabályoknak megfelelően - szabadon köthetnek szer-
ződést és határozhatják meg annak tartalmát. 
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(2) A felek jelen Alapelvek bármelyik rendelkezésének alkalmazását kizárhatják, attól 
eltérhetnek, vagy joghatását megváltoztathatják, kivéve, ha maguk az Alapelvek másként nem 
rendelkeznek.  
 
Article 1.103 - Mandatory Law 
   

(1) Where the otherwise applicable law so allows, the parties may choose to have 
their contract governed by the Principles, with the effect that national mandatory rules 
are not applicable. 

(2) Effect should nevertheless be given to those mandatory rules of national, 
supranational and international law which, according to the relevant rules of private 
international law, are applicable irrespective of the law governing the contract. 
 
1.103 Cikk – Kötelező jog 
 

(1) Ahol az egyébként alkalmazandó jog ezt megengedi, a felek akként rendelkezhet-
nek, hogy szerződésüket – azzal a joghatással, hogy a nemzeti kötelező szabályok nem alkal-
mazhatók - az Alapelvek hatálya alá rendelik. 

(2) Mindazonáltal érvényesülniük kell azoknak a nemzeti, nemzetek feletti vagy nem-
zetközi jogi kötelező szabályoknak, melyek a nemzetközi magánjog megfelelő előírásai sze-
rint a szerződésre irányadó jogra való tekintet nélkül alkalmazandók. 
 
Article 1.104 - Application to questions of consent 
   

(1) The existence and validity of the agreement of the parties to adopt or 
incorporate these Principles shall be determined by these Principles. 

(2) Nevertheless, a party may rely upon the law of the country in which it has its 
habitual residence to establish that it did not consent if it appears from the 
circumstances that it would not be reasonable to determine the effect of its conduct in 
accordance with these Principles. 

 
1.104 Cikk – Alkalmazás az Alapelveknek való alávetés kérdéseire 
 

(1) A felek jelen Alapelvek elfogadására, vagy szerződésük részévé tételére vonatkozó 
megállapodásának létrejöttét és érvényességét jelen Alapelvek határozzák meg. 

(2) Mindazonáltal a fél a szokásos tartózkodási helye szerinti ország joga alapján hivat-
kozhat az Alapelvek szerinti alávetés hiányára, ha a körülményekből az következik, hogy eljá-
rása joghatásának jelen Alapelvekkel összhangban való meghatározása ésszerűtlen lenne. 
    
Article 1.105 (ex art. 1.103) - Usages and Practices 
   

(1) The parties are bound by any usage to which they have agreed and by any 
practice they have established between themselves. 

(2) The parties are bound by a usage which would be considered generally 
applicable by persons in the same situation as the parties, except where the application 
of such usage would be unreasonable. 
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1.105 (ex 1.103) Cikk – Szokások és gyakorlat 
 
(1) A feleket köti minden szokás, amelynek alkalmazásában megegyeztek és minden 

gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak. 
(2) A feleket köti az a szokás, melyet a felekkel azonos helyzetben lévő személyek álta-

lánosan alkalmazandónak tartanak, kivéve, ha az ilyen szokás alkalmazása ésszerűtlen volna. 
 
Article 1.106 (ex art. 1.104) - Interpretation and Supplementation 
   

(1) These Principles should be interpreted and developed in accordance with their 
purposes. In particular, regard should be had to the need to promote good faith and fair 
dealing, certainty in contractual relationships and uniformity of application. 

(2) Issues within the scope of these Principles but not expressly settled by them are 
so far as possible to be settled in accordance with the ideas underlying the Principles. 
Failing this, the legal system applicable by virtue of the rules of private international law 
is to be applied. 
 
1.106 (ex 1.104) Cikk – Értelmezés és kiegészítés 
 

(1) Jelen Alapelveket céljaikkal összhangban kell értelmezni és tovább fejleszteni. Kü-
lönös figyelmet kell fordítani a jóhiszemű és a tisztességes eljárás előmozdításának követel-
ményére, a szerződéses kapcsolatok biztonsága és az alkalmazás egységessége elősegítésére. 

(2) A jelen Alapelvek hatálya alá eső, de általuk kifejezetten nem rendezett kérdéseket, 
amennyire lehetséges, az Alapelvek alapjául szolgáló általános elvek eszmeiségével össz-
hangban kell rendezni. Ha ez hiányzik, a nemzetközi magánjog előírásai szerint alkalmazható 
jogrendszer szabályait kell alkalmazni. 
 
Article 1.107 (ex Art. 1.113) - Application of the Principles by Way of Analogy 
  
These Principles apply with appropriate modifications to agreements to modify or end a 
contract, to unilateral promises and other statements and conduct indicating intention. 
 
1.107 (ex 1.113) Cikk – Az Alapelvek analógia útján történő alkalmazása 
 
Jelen Alapelvek a megfelelő eltérésekkel alkalmazandók a szerződés módosítására vagy meg-
szüntetésére vonatkozó megállapodásokra, az egyoldalú kötelezettség vállalásokra és más, 
szándékot kifejező nyilatkozatokra és magatartásokra. 
 

Section 2 - General Obligations 
 

2. Rész – Általános kötelezettségek 
    
 
Article 1.201 (ex art. 1.106) - Good Faith and Fair Dealing 
  

(1) Each party must act in accordance with good faith and fair dealing. 
(2) The parties may not exclude or limit this duty. 
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1.201 (ex 1.106) Cikk – Jóhiszeműség és tisztességes eljárás 
 

(1) Minden félnek a jóhiszeműség és a tisztességes eljárás követelményével összhang-
ban kell eljárnia. 

(2) A felek e kötelezettségüket nem zárhatják ki, és nem korlátozhatják. 
 
Article 1.202 (ex art. 1.107) - Duty to Co-operate 
   
Each party owes to the other a duty to co-operate in order to give full effect to the 
contract. 
 
1.202 (ex 1.107) Cikk – Együttműködési kötelezettség 
 
Annak jegyében, hogy a szerződésnek teljes mértékben érvényt szerezzenek, mindegyik fél 
együttműködési kötelezettséggel tartozik a többi fél felé. 
 

Section 3 - Terminology and Other Provisions 
 

3. Rész – Szóhasználat és egyéb feltételek 
    
Article 1.301 (ex art. 1.105) - Meaning of Terms 
   
In these Principles, except where the context otherwise requires: 
 

(1) 'act' includes omission; 
(2) 'court' includes arbitral tribunal; 
(3) an 'intentional' act includes an act done recklessly; 
(4) 'non-performance' denotes any failure to perform an obligation under the 

contract, whether or not excused, and includes delayed performance, defective 
performance and failure to co-operate in order to give full effect to the contract. 

(5) A matter is 'material' if it is one which a reasonable person in the same 
situation as one party ought to have known would influence the other party in its 
decision whether to contract on the proposed terms or to contract at all.  

(6) 'Written' statements include communications made by telegram, telex, telefax 
and electronic mail and other means of communication capable of providing a readable 
record of the statement on both sides. 
 
1.301 (ex 1.105) Cikk – Fogalmak jelentése 
 
Jelen Alapelvekben – kivéve, ha az összefüggés másként nem kívánja meg -: 

(1) a „cselekvés” magában foglalja a cselekvés elmulasztását is, 
(2) a „bíróság” magában foglalja a választottbíróságot is, 
(3) a „szándékos” cselekedet magában foglalja a kellő gondosságot elmulasztó cseleke-

det is, 
(4) a „nem teljesítés” a szerződés szerinti valamely kötelezettség teljesítésének bármely 

elmulasztását jelenti, akár kimentették azt akár nem, s magában foglalja a késedelmes teljesí-
tést, a hibás teljesítést valamint a szerződés teljes körű érvényesülésének elősegítését célzó 
együttműködési kötelezettség elmulasztását is, 

(5) Valamely kérdés „lényeges”, ha a féllel ugyanazon helyzetben lévő, ésszerűen eljáró 
személynek tisztában kellene lennie azzal, hogy az a másik félnek az adott feltétel szerinti 
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szerződésre, vagy a egyáltalában a szerződés megkötésére vonatkozó döntését befolyásolni 
tudja. 

(6) Az „írásos” nyilatkozatok a távirat, a telex, a telefax és az elektronikus levél, vala-
mint a közlés más, a nyilatkozatok mindkét fél oldalán való nyújtását olvasható, rögzített mó-
don lehetővé tevő formáit foglalják magukban. 
 
Article 1.302 (ex art. 1.108) - Reasonableness 
   
Under these Principles reasonableness is to be judged by what persons acting in good 
faith and in the same situation as the parties would consider to be reasonable. In 
particular, in assessing what is reasonable the nature and purpose of the contract, the 
circumstances of the case, and the usages and practices of the trades or professions 
involved should be taken into account. 
 
1.302 (ex 1.108) Cikk – Ésszerűség 
 
Jelen Alapelvek hatálya alatt az ésszerűség akként ítélendő meg, ahogy a felekkel azonos 
helyzetben lévő jóhiszeműen eljáró személyek ésszerűnek tartanának. Annak megállapítására, 
hogy mi az ésszerű, különösen a szerződés természete és célja, az eset körülményei, valamint 
az érintett kereskedelmi üzletág vagy hivatás szokásai és gyakorlata is figyelembe veendők. 
 
Article 1.303 (ex art. 1.110) - Notice 
  

(1) Any notice may be given by any means, whether in writing or otherwise, 
appropriate to the circumstances. 

(2) Subject to paragraphs (4) and (5), any notice becomes effective when it reaches 
the addressee. 

(3) A notice reaches the addressee when it is delivered to it or to its place of busi-
ness or mailing address, or, if it does not have a place of business or mailing address, to 
its habitual residence. 

(4) If one party gives notice to the other because of the other's non-performance or 
because such non-performance is reasonably anticipated by the first party, and the 
notice is properly dispatched or given, a delay or inaccuracy in the transmission of the 
notice or itsfailure to arrive does not prevent it from having effect. The notice shall have 
effect from the time at which it would have arrived in normal circumstances. 

(5) A notice has no effect if a withdrawal of it reaches the addressee before or at 
the same time as the notice. 

(6) In this Article, 'notice' includes the communication of a promise, statement, 
offer, acceptance, demand, request or other declaration. 
 
1.303 (ex 1.110) Cikk – Nyilatkozat 
 

(1) A körülményeknek megfelelően bármely nyilatkozat bármely módon – akár írásban, 
akár más módon – megtehető. 

(2) A (4) és (5) bekezdéseknek megfelelően bármely nyilatkozat akkor válik hatályossá, 
amikor a címzetthez megérkezik. 

(3) A nyilatkozat akkor érkezik meg a címzetthez, ha azt részére átadják, üzleti vagy 
postai címére, vagy ha ilyen nincs, állandó tartózkodási helyére kézbesítették. 

(4) Ha az egyik fél azért küld nyilatkozatot a másik félnek, mert az nem teljesített, vagy 
mert a nem teljesítés az első fél részéről értelemszerűen előre látható, s a nyilatkozat megfele-
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lő módon elküldésre vagy nyújtásra került, a nyilatkozat késedelme, vagy a továbbítás hibája, 
vagy megérkezésének hiánya nem akadályozza meg, hogy joghatást váltson ki. A nyilatkozat 
joghatályt attól az időponttól váltja ki, mikor rendes körülmények között meg kellett volna 
érkeznie. 

(5) A nyilatkozat nem vált ki joghatályt, ha visszavonása előbb vagy azonos időben jut 
el a címzetthez, mint maga a nyilatkozat. 

(6) Jelen cikk értelmezésében az „nyilatkozat” magában foglalja az ígéretre, bejelentés-
re, ajánlatra, elfogadásra, felszólításra, kérelemre vagy más kijelentésre vonatkozó közléseket. 
 
Article 1.304 (ex art. 1.111) - Computation of Time 
   

(1) A period of time set by a party in a written document for the addressee to reply 
or take other action begins to run from the date statedas the date of the document. If no 
date is shown, the period begins to run from the moment the document reaches the 
addressee. 

(2) Official holidays and official non-working days occurring during the period are 
included in calculating the period. However, if the last day of the period is an official 
holiday or official non-working day at the address of the addressee, or at the place 
where a prescribed act is to be performed, the period is extended until the first following 
working day in that place. 

(3) Periods of time expressed in days, weeks, months or years shall begin at 00.00 
on the next day and shall end at 24.00 on the last day of the period; but any reply that 
has to reach the party who set the period must arrive, or other act which is to be done 
must be completed, by the normal close of business in the relevant place on the last day 
of the period. 

 
1.304 (ex 1.111) Cikk – Az idő számítása 
 

(1) Valamely fél által a címzetthez válaszadás, vagy más cselekmény tanúsítása végett 
intézett írásos dokumentumban megállapított időbeni szakasz attól a keltezéstől veszi kezde-
tét, mely a dokumentum keltezéseként került megállapításra. Ha a keltezés nem került feltün-
tetésre, az időtartam attól veszi kezdetét, mikor a dokumentum a címzetthez ér. 

(2) Az időtartamra eső hivatalos ünnep- és munkaszüneti napok az időtartam számításá-
ba bele tartoznak. Mindazonáltal, ha a címzett címe szerint, vagy ott, ahol a meghatározott 
cselekményt véghez kell vinni, az időtartam utolsó napja hivatalos ünnepnek vagy munkaszü-
neti napnak számít, az időtartam az e hely szerinti következő munkanapig meghosszabbodik. 

(3) A napokban, hetekben, hónapokban meghatározott időtartam a következő nap 0.00 
órájakor és percekor veszi kezdetét, s az időtartam utolsó napja 24.00 órájakor és percekor ér 
véget, de ha a félhez, mely az időtartamot megállapította valamely válasznak meg kell érkez-
nie, vagy a félnek valamely cselekedetet végre kell hajtania, az időtartam az utolsó nap azon 
időpontjában ér véget, mely az illető helyen az üzletzárás rendes időpontjának minősül. 
 
Article 1.305 (ex art. 1.109) - Imputed Knowledge and Intention  
   
If any person who with a party's assent was involved in making a contract, or who was 
entrusted with performance by a party orperformed with its assent: 

(a) knew or foresaw a fact, or ought to have known or foreseen it; or 
(b) acted intentionally or with gross negligence, or not in accordance with good 

faith and fair dealing, 
this knowledge, foresight or behaviour is imputed to the party itself. 
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1.305 (ex 1.109) Cikk – Tulajdonított ismeret és szándék 
 
Ha bármely személy, aki az egyik fél hozzájárulásával a szerződés megkötésében közre mű-
ködött, vagy a teljesítéssel meg lett bízva, vagy a fél felhatalmazásával teljesített: 

a) valamely tényt ismert, vagy előre látott, vagy ismernie, előre látnia kellett volna; 
vagy 

b) szándékosan vagy nagyfokú gondatlansággal, vagy nem a jóhiszeműség és tisztessé-
ges eljárás követelményével összhangban járt el, 
ezt az ismeretet, előre látást vagy magatartást magának a félnek kell tulajdonítani. 
 

CHAPTER 2 – FORMATION 
 

2. FEJEZET - SZERZŐDÉSKÖTÉS 
 

Section 1 - General Provisions 
  

1. Rész – Általános rendelkezések 
  
Article 2.101 (ex art. 5.101) - Conditions for the Conclusion of a Contract 
   

(1) A contract is concluded if: 
(a) the parties intend to be legally bound, and 
(b) they reach a sufficient agreement 
without any further requirement. 
(2) A contract need not be concluded or evidenced in writing nor is it subject to 

any other requirement as to form. The contract may be proved by any means, including 
witnesses. 

 
2.201 (ex 5.101) Cikk – A szerződéskötés feltételei 
 

(1) A szerződés minden további követelmény nélkül létre jön, ha: 
a) a felek szándéka arra irányul, hogy jogilag kötve legyenek, és 
b) elégséges megállapodásra jutottak. 
(2) A szerződés megkötése vagy bizonyítása írásosságot nem igényel, s nem igényel to-

vábbi, alaki követelményeket sem. A szerződés bármely eszközzel bizonyítható, bele értve a 
tanúbizonyítást is. 
  
Article 2.102 (ex art. 5.102) - Intention 
   
The intention of a party to be legally bound by contract is to be determined from the 
party's statements or conduct as they were reasonably understood by the other party. 
 
 
 
 
2.102 (ex 5.102) Cikk – Szándék 
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Az félnek azt a szándékát, hogy a szerződés által kötve legyen, a fél nyilatkozatai, vagy maga-
tartása akként határozzák meg, ahogy azok a másik fél részéről ésszerűen tudomásul vehette. 
 
Article 2.103 (ex art. 5.103) - Sufficient Agreement 
    

(1) There is sufficient agreement if the terms: 
(a) have been sufficiently defined by the parties so that the contract can be 

enforced, or 
(b) can be determined under these Principles. 
(2) However, if one of the parties refuses to conclude a contract unless the parties 

have agreed on some specific matter, there is no contract unless agreement on that 
matter has been reached. 
 
2.103 (ex 5.103) Cikk – Elégséges megállapodás 
 

(1) A megállapodás elégséges, ha a feltételek: 
a) a felek által elégséges módon meghatározásra kerültek ahhoz, hogy a szerződésnek 

érvényt lehessen szerezni, vagy 
b) a feltételek jelen Alapelvek hatálya alatt meghatározhatók. 
(2) Mindazonáltal, ha a felek egyike a szerződés megkötését azért utasítja vissza, mert 

valamely egyedi kérdésben nem jött létre megállapodás, a szerződés mindaddig nem jön létre, 
míg e kérdésben megegyezésre nem jutnak. 
 
Article 2.104 (ex art. 5.103 A) - Terms not individually negotiated 

   
(1) Contract terms which have not been individually negotiated may be invoked 

against a party who did not know of them only if the party invoking them took 
reasonable steps to bring them to the other party's attention before or when the contract 
was concluded. 

(2) Terms are not brought appropriately to a party's attention by a mere reference 
to them in a contract document, even if that party signs the document. 

 
2.104 (ex 5.103 A) Cikk – Egyedileg nem tárgyalt feltételek 
 

(1) Olyan szerződési feltételek, melyek egyedileg nem kerültek megtárgyalásra, az 
azokról tudomással nem bíró fél ellenében csak akkor hívhatók fel, ha az a fél, aki hivatkozik 
rájuk a szerződés megkötése előtt vagy megkötésekor minden ésszerű lépést megtett annak 
érdekében, hogy azokat a másik fél tudomására hozza. 

(2) A feltételek a rájuk valamely szerződési dokumentumban való puszta hivatkozással 
nincsenek megfelelő módon a fél tudomására hozva, akkor sem, ha az a fél a dokumentumot 
aláírja. 
 
Article 2.105 (ex art. 5.106 A) - Merger Clause 
   

(1) If a written contract contains an individually negotiated clause stating that the 
writing embodies all the terms of the contract (a merger clause), any prior statements, 
undertakings or agreements which are not embodied in the writing do not form part of 
the contract. 

(2) If the merger clause is not individually negotiated it will only establish a 
presumption that the parties intended that their prior statements, undertakings or 
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agreements were not to form part of the contract. This rule may not be excluded or 
restricted. 

(3) The parties' prior statements may be used to interpret the contract. This rule 
may not be excluded or restricted except by an individually negotiated clause. 

(4) A party may by its statements or conduct be precluded from asserting a merger 
clause to the extent that the other party has reasonably relied on them. 

 
2.105 (ex. 5.106 A) Cikk – Teljességet kimondó kikötés 
 

(1) Ha egy írásos szerződés olyan egyedileg megtárgyalt feltételt tartalmaz, mely azt ta-
núsítja, hogy az írás a szerződés valamennyi feltételét magában foglalja (teljességet kimondó 
kikötés), az írásba nem foglalt korábbi nyilatkozatok, kötelezettségvállalások vagy megálla-
podások egyike sem képezi a szerződés részét. 

(2) Ha a teljességet kimondó záradék egyedileg nem került megtárgyalásra, csak azt a 
vélelmet keletkezteti, hogy a felek szándéka szerint az írásba nem foglalt korábbi nyilatkoza-
tok, kötelezettségvállalások vagy megállapodások egyike sem képezi a szerződés részét. Ezt a 
rendelkezést nem lehet kizárni vagy korlátozni. 

(3) A felek korábbi nyilatkozatai a szerződés értelmezésére felhasználhatók. Ez a ren-
delkezés csak egy egyedileg megtárgyalásra került kikötés révén zárható ki vagy korlátozható. 

(4) Valamely fél nyilatkozatai vagy magatartása nyomán – olyan mértékben, amennyi-
ben a másik fél ésszerűen hagyatkozott azokra – a teljességet kimondó záradék szerinti jogér-
vényesítési lehetőségből kizárható. 
 
Article 2.106 (ex art. 5.106 B) - Written Modification only 
  

(1) A clause in a written contract requiring any modification or ending by 
agreement to be made in writing establishes only a presumption that an agreement to 
modify or end the contract is not intended to be legally binding unless it is in writing. 

(2) A party may by its statements or conduct be precluded from asserting such a 
clause to the extent that the other party has reasonably relied on them. 
 
2.106 (ex 5.106 B) Cikk – Az írásbeli módosítás kizárólagossága 
 

(1) Valamely írott szerződésben szereplő azon kikötés, melynek értelmében a szerződés 
bármely módosítása, vagy megszüntetése írásban történhet, csak azt a vélelmet alapozza meg, 
hogy, a felek szándéka szerint a szerződés módosítására vagy megszüntetésére vonatkozó 
megállapodásnak jogi kötőerőt csak írásba foglalás esetén tulajdonítanak. 

(2) Valamely fél nyilatkozatai vagy magatartása nyomán – olyan mértékben, amennyi-
ben a másik fél ésszerűen hagyatkozott azokra – az ilyen záradék szerinti jogérvényesítési 
lehetőségből kizárható. 
  
Article 2.107 (ex art. 5.108) - Promises binding without acceptance 
   
A promise which is intended to be legally binding without acceptance is binding. 
 
2.107 (ex. 5.108) Cikk – Elfogadás nélkül kötőerővel bíró ígéretek 
 
Az ígéret, melyet annak szándékával tettek, hogy elfogadás nélkül is jogi kötőerővel bírjon, 
köt. 
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Section 2 - Offer and Acceptance 
    

2. Rész – Ajánlat és elfogadás 
 
Article 2.201 (ex art. 5.201) - Offer 
   

(1) A proposal amounts to an offer if: 
(a) it is intended to result in a contract if the other party accepts it, and 
(b) it contains sufficiently definite terms to form a contract. 
(2) An offer may be made to one or more specific persons or to the public. 
(3) A proposal to supply goods or services at stated prices made by a professional 

supplier in a public advertisement or a catalogue, or by a display of goods, is presumed 
to be an offer to sell or supply at that price until the stock of goods, or the supplier's 
capacity to supply the service, is exhausted. 
 
2.201 (ex 5.201) Cikk – Ajánlat 
 

(1) A javaslat akkor számít ajánlatnak, ha: 
a) azzal a szándékkal tették, hogy a másik fél általi elfogadása esetén valamely szerző-

dési eredményt váltson ki, és 
b) a szerződés létre hozásához szükséges feltételeket elegendő meghatározottsággal tar-

talmazza. 
(2) Ajánlatot egy vagy több meghatározott személy, vagy a nyilvánosság felé lehet ten-

ni. 
(3) Valamely, hivatásszerűen ezzel foglalkozó szállító által rögzített árú javakra vagy 

szolgáltatásokra nyilvános reklámban vagy katalógusban, illetve az áruk bemutatásával közzé 
tett javaslat az azon áron való eladásra vagy szállításra vonatkozó ajánlatnak minősül, mely 
addig tart, míg az árukészlet, vagy a szállító a szolgáltatás nyújtására való lehetősége ki nem 
merül. 
 
Article 2.202 (ex art. 5.202) - Revocation of an Offer 
  

(1) An offer may be revoked if the revocation reaches the offeree before it has 
dispatched its acceptance or, in cases of acceptance by conduct, before the contract has 
been concluded under Article 2.205(2) or (3). 

(2) An offer made to the public can be revoked by the same means as were used to 
make the offer. 

(3) However, a revocation of an offer is ineffective if: 
(a) the offer indicates that it is irrevocable; or 
(b) it states a fixed time for its acceptance; or 
(c) it was reasonable for the offeree to rely on the offer as being irrevocable and 

the offeree has acted in reliance on the offer. 
 
 
 

2.202 (ex 5.202) Cikk – Az ajánlat visszavonása 
 

(1) Az ajánlat visszavonható, ha a visszavonás előbb jut el az ajánlat címzettjéhez, mie-
lőtt az elfogadó nyilatkozatát elküldte volna, vagy – ha az elfogadás valamely magatartás ré-
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vén történik – mielőtt a szerződés a 2.205(2) vagy (3) bekezdések szerint megkötésre került 
volna. 

(2) A nyilvánosság felé tett ajánlat ugyanazon a módon vonható vissza, amelyet az aján-
lat megtételéhez használtak. 

(3) Mindazonáltal az ajánlat visszavonása hatálytalan, ha: 
a) az ajánlat arra utal, hogy az visszavonhatatlan; vagy 
b) az ajánlat az elfogadásra rögzített határidőt állapít meg; vagy 
c) az ajánlat címzettje ésszerűen bízhatott abban, hogy az ajánlat visszavonhatatlan, és 

az ajánlatban bízva járt el. 
 
Article 2.203 (ex art. 5.203) - Lapse of an Offer 
   
When a rejection of an offer reaches the offeror, the offer lapses. 
 
2.203 (ex 5.203) Cikk – Az ajánlat hatályvesztése 
 
Az ajánlat hatályát veszti, mikor az ajánlat visszautasítása a címzetthez megérkezik. 
 
Article 2.204 (ex art. 5.204) - Acceptance 
   

(1) Any form of statement or conduct by the offeree is an acceptance if it indicates 
assent to the offer. 

(2) Silence or inactivity does not in itself amount to acceptance. 
    
2.204 (ex. 5.203) Cikk – Elfogadás 
 

(1) Az ajánlat címzettjének bármely formában tett, egyetértését kifejező nyilatkozata, 
vagy tanúsított magatartása elfogadásnak minősül. 

(2) Hallgatás, vagy valamilyen magatartástól való tartózkodás önmagában nem jelent el-
fogadást. 
 
Article 2.205 (ex art. 5.205) - Time of Conclusion of the Contract 
   

(1) If an acceptance has been dispatched by the offeree the contract is concluded 
when the acceptance reaches the offeror. 

(2) In case of acceptance by conduct, the contract is concluded when notice of the 
conduct reaches the offeror. 

(3) If by virtue of the offer, of practices which the parties have established between 
themselves, or of a usage, the offeree may accept the offer by performing an act without 
notice to the offeror, the contract is concluded when the performance of the act begins. 

 
2.205 (ex 5.205) Cikk – A szerződés megkötésének ideje 
 

(1) Ha az ajánlat címzettje részéről az elfogadás közlése elküldésre került, a szerződés 
akkor jön létre, mikor az elfogadás az ajánlattevőhöz megérkezik. 

(2) Ha az elfogadás valamely magatartás tanúsítását jelenti, a szerződés akkor jön létre, 
mikor a magatartás tanúsítása az ajánlattevő tudomására jut. 

(3) Ha az ajánlat értelmében, a felek között kialakított gyakorlat vagy szokás alapján az 
ajánlat címzettje az elfogadást ajánlattevő értesítése nélkül, valamely magatartás tanúsításával 
nyilváníthatja ki, a szerződés a magatartás tanúsításának kezdetével jön létre. 
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Article 2.206 (ex art. 5.206) - Time Limit for Acceptance 
   

(1) In order to be effective, acceptance of an offer must reach the offeror within the 
time fixed by it. 

(2) If no time has been fixed by the offeror acceptance must reach it within a 
reasonable time. 

(3) In the case of an acceptance by an act of performance under art. 2.205 (3), that 
act must be performed within the time for acceptance fixed by the offeror or, if no such 
time is fixed, within a reasonable time. 

 
2.206 (ex. 5.206) Cikk – Az elfogadás határideje 
 

(1) Az érvényesség feltétele, hogy az ajánlat elfogadásának ajánlattevőhöz az általa az 
ajánlatban megszabott időn belül kell megérkeznie. 

(2) Ha az ajánlattevő nem tűzött határozott időt, az elfogadásnak ésszerű határidőn belül 
kell hozzá megérkeznie. 

(3) Abban az esetben, ha az elfogadás a 2.205 Cikk (3) bekezdés szerinti magatartás ta-
núsításából áll, e magatartást az ajánlattevő által megállapított időtartamon belül kell tanúsíta-
ni, ha pedig nincs ilyen megállapított határidő, ésszerű időtartamon belül. 
 
Article 2.207 (ex art. 5.208) - Late Acceptance 
   

(1) A late acceptance is nonetheless effective as an acceptance if without delay the 
offeror informs the offeree that he treats it as such. 

(2) If a letter or other writing containing a late acceptance shows that it has been 
sent in such circumstances that if its transmission had been normal it would have 
reached the offeror in due time, the late acceptance is effective as an acceptance unless, 
without delay, the offeror informs the offeree that it considers its offer as having lapsed. 
 
2.207 Cikk – Elkésett elfogadás 
 

(1) Az elkésett elfogadás hatályos elfogadásnak minősül, ha az ajánlattevő haladékta-
lanul tájékoztatja az ajánlat címzettjét, hogy azt ekként kezeli. 

(2) Ha az elkésett elfogadást tartalmazó levél vagy más irat azt fejezi ki, hogy azt 
olyan körülmények között küldték el, hogy rendes körülmények szerinti továbbítás esetén 
kellő időn belül megérkezett volna az ajánlattevőhöz, az elkésett elfogadás hatályos elfoga-
dásnak minősül, kivéve, ha az ajánlattevő késedelem nélkül tájékoztatja az ajánlat címzettjét 
arról, hogy ajánlatát hatályát vesztettnek tekinti. 
 
Article 2.208 (ex art. 5.209) - Modified Acceptance 
   

(1) A reply by the offeree which states or implies additional or different terms 
which would materially alter the terms of the offer is arejection and a new offer. 

(2) A reply which gives a definite assent to an offer operates as an acceptance even 
if it states or implies additional or different terms, provided these do not materially alter 
the terms of the offer. The additional or different terms then become part of the 
contract. 

(3) However, such a reply will be treated as a rejection of the offer if: 
(a) the offer expressly limits acceptance to the terms of the offer; or 
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(b) the offeror objects to the additional or different terms without delay; or 
(c) the offeree makes its acceptance conditional upon the offeror's assent to the 

additional or different terms, and the assent does notreach the offeree within a 
reasonable time. 
 
2.208 (ex. 5.209) Cikk  - Módosított elfogadás 
 

(1) Az ajánlat címzettjének olyan válasza, mely az ajánlathoz képest további, vagy az 
ajánlatban foglaltaktól lényegesen különböző feltételeket fejez ki, vagy foglal magában, az 
ajánlat visszautasításának és új ajánlatnak minősül. 

(2) Valamely ajánlat vonatkozásában a határozott hozzájárulást kifejező válasz akkor is 
elfogadásnak minősül, ha további, vagy különböző feltételeket foglal magában, feltéve, hogy 
ezek az ajánlat feltételeitől lényegileg nem térnek el. A további, vagy eltérő feltételek ekkor a 
szerződés részévé válnak. 

(3) Mindazonáltal az ilyen válasz az ajánlat visszautasításaként kezelendő, ha: 
a) az ajánlat kifejezetten az ajánlat szerinti feltételek elfogadását teszi lehetővé; vagy 
b) az ajánlattevő a további vagy eltérő feltételeket késedelem nélkül visszautasítja; vagy 
c) az ajánlat címzettje elfogadását attól teszi függővé, hogy az ajánlattevő a további, 

vagy eltérő feltételekhez hozzá járul, s ez a hozzájárulás az ajánlat címzettjéhez ésszerű időn 
belül nem jut el. 
 
Article 2.209 (ex art. 5.210) - Conflicting General conditions 
   

(1) If the parties have reached agreement except that the offer and acceptance 
refer to conflicting general conditions of contract, a contract is nonetheless formed. The 
general conditions form part of the contract to the extent that they are common in 
substance. 

(2) However, no contract is formed if one party: 
(a) has indicated in advance, explicitly, and not by way of general conditions, that 

it does not intend to be bound by a contract on the basis of paragraph (1); or 
(b) without delay, informs the other party that it does not intend to be bound by 

such contract. 
(3) General conditions of contract are terms which have been formulated in 

advance for an indefinite number of contracts of a certainnature, and which have not 
been individually negotiated between the parties. 

 
2.209 (ex 5.210) Cikk – Általános szerződési feltételek ütközése 
 

(1) Ha a felek az ajánlat és az elfogadás vonatkozásában az egymással ütköző általános 
szerződési feltételek eseteit kivéve megállapodásra jutottak, a szerződés létre jön. Az általános 
szerződési feltételek annyiban, ami bennük lényegileg közös, a szerződés részét képezik. 

(2) A szerződés mindazonáltal nem jön létre, ha, ha az egyik fél: 
a) előzetesen, kifejezetten és nem általános feltételek útján jelezte, hogy az (1) szakasz 

hatálya alatt álló módon szerződésileg nem szándékozik kötelezni magát; vagy 
b) késedelem nélkül tájékoztatja a másik felet, hogy nem szándékozik kötelezni magát 

ilyen szerződés által. 
(3) Általános szerződési feltételeknek azok a feltételek minősülnek, melyeket egy bizo-

nyos természetű, meghatározatlan számú szerződés vonatkozásában előzetesen alakítottak ki, 
s melyeket a felek között egyedileg nem kerültek megtárgyalásra. 
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Article 2.210 (ex art. 5.211) - Professional's written confirmation 
  
If professionals have concluded a contract but have not embodied it in a final document, 
and one without delay sends the other a writing which purports to be a confirmation of 
the contract but which contains additional or different terms, such terms will become 
part of thecontract unless: 

(a) the terms materially alter the terms of the contract, or 
(b) the addressee objects to them without delay. 

 
2.210 (ex 5.211) Cikk – Üzletszerűen eljáró felek írásos megerősítése 
 
Ha üzletszerűen eljáró felek kötöttek szerződést, de azt nem foglalták valamely végső doku-
mentumba, s az egyik fél a másiknak késedelem nélkül olyan írásbeli nyilatkozatot küld, 
amely a szerződés megerősítését jelenti, de amely további vagy eltérő feltételeket tartalmaz, e 
feltételek a szerződés részévé válnak, kivéve, ha: 

a) e feltételek lényegesen módosítják a szerződési feltételeket, vagy 
b) a címzett ellenük haladéktalanul tiltakozik. 

    
Article 2.211 (ex art. 5.212) - Contracts not Concluded through Offer and Acceptance 
 
The rules in this section apply with appropriate adaptations even though the process of 
conclusion of a contract cannot be analysed into offer and acceptance. 
 
2.211 (ex.5.212) Szerződések, melyek nem ajánlat és elfogadás útján kerülnek megkötésre 
 
Jelen szakasz előírásai a megfelelő hozzá igazítással azon szerződéskötési folyamatokra is 
érvényesülnek, melyek esetében ajánlatról és elfogadásról nem beszélhetünk. 
 

Section 3 - Liability for negotiations 
 

3. Rész – Felelősség a tárgyalásokért 
    
Article 2.301 (ex art. 5.301) - Negotiations Contrary to Good Faith 
  

(1) A party is free to negotiate and is not liable for failure to reach an agreement. 
(2) However, a party who has negotiated or broken off negotiations contrary to 

good faith and fair dealing is liable for the losses caused to the other party. 
(3) It is contrary to good faith and fair dealing, in particular, for a party to enter 

into or continue negotiations with no real intention of reaching an agreement with the 
other party. 

 
 
 
 

2.301 (ex 5.301) Cikk – Jóhiszeműség ellenes tárgyalások 
 

(1) A fél szabadon tárgyal, és nem tartozik felelősséggel azért, ha nem sikerül megálla-
podást elérni. 
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(2) Mindazonáltal az a fél, aki a jóhiszeműség és tisztességes eljárás követelményébe 
ütköző módon tárgyalt, vagy szakította meg a tárgyalásokat, felel a másik félnek ezzel okozott 
károkért. 

(3) Különösképpen a jóhiszeműség és a tisztességes eljárás követelményébe ütközik, ha 
a fél úgy bocsátkozik tárgyalásokba, vagy folytatja azokat, hogy a másik féllel valójában nin-
csen szándékában megállapodást elérni. 
 
Article 2.302 (ex art. 5.302) - Breach of Confidentiality 
 
If confidential information is given by one party in the course of negotiations, the other 
party is under a duty not to disclose that information or use it for its own purposes 
whether or not a contract is subsequently concluded. The remedy for breach of this duty 
may include compensation for loss suffered and restitution of the benefit received by the 
other party. 
 
2.302 (ex 5.302) Cikk – A titoktartási kötelezettség megszegése 
 
Ha a tárgyalások során valamely fél részéről bizalmas jellegű információ kerül a másik fél 
részére átadásra, a másik fél (függetlenül attól, hogy a szerződés azután megkötésre kerül e 
vagy sem) ezt mással nem közölheti, illetőleg saját céljaira nem használhatja fel. E kötelezett-
ség megszegésének jogkövetkezménye magában foglalhatja az elszenvedett veszteség megté-
rítését és a másik féltől kapott előnyök visszatérítését. 
 

CHAPTER 3 - AUTHORITY OF AGENTS 
 

3. FEJEZET – A KÉPVISELŐK FELHATALMAZOTTSÁGA 
 

Section 1 - General Provisions 
 

1. Rész – Általános rendelkezések 
 
Article 3.101 - Scope of the Chapter 
   

(1) This Chapter governs the authority of an agent or other intermediary to bind 
its principal in relation to a contract with a thir d party. 

(2) This Chapter does not govern an agent's authority bestowed by law or the 
authority of an agent appointed by a public or judicial authority. 

(3) This Chapter does not govern the internal relationship between the agent or 
intermediary and its principal. 
 
3.301 Cikk – A fejezet alkalmazási köre 
 

(1) Jelen Fejezet azt szabályozza, hogy a képviselő vagy más közreműködő a harmadik 
személyekkel való, megbízójára nézve kötőerőt keletkeztető szerződés összefüggésében mi-
lyen felhatalmazottsággal rendelkezik. 

(2) Jelen Fejezet nem szabályozza a képviselő jogszabályon alapuló meghatalmazottsá-
gát, vagy a közhatalmi vagy bírói szerv által kijelölt képviselő felhatalmazottságát. 

(3) Jelen Fejezet nem szabályozza a képviselő illetőleg közreműködő és megbízója kö-
zötti belső kapcsolatot. 
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Article 3.102 - Categories of Representation 
   

(1) Where an agent acts in the name of a principal, the rules on direct 
representation apply (Section 2). It is irrelevant whether the principal's identity is 
revealed at the time the agent acts or is to be revealed later. 

(2) Where an intermediary acts on instructions and on behalf of, but not in the 
name of, a principal, or where the third party neither knows nor has reason to know 
that the intermediary acts as an agent, the rules on indirect representation apply 
(Section 3). 

 
3.102 Cikk – A képviselet típúsai 
 

(1) Ahol a képviselő a megbízó nevében jár el, a közvetlen képviselet (2. Rész) szabá-
lyai érvényesülnek. Annak, hogy a megbízó kilétét a képviselő eljárásának időpontjában, vagy 
később fedték fel, nincs jelentősége.  

(2) Ha a közvetítő megbízója utasításai alapján, s annak javára, de nem annak nevében 
jár el, vagy ahol a harmadik fél vagy nem tudja, vagy nincs oka arra, hogy tudja, hogy a köz-
vetítő képviselőként jár el, a közvetett képviselet (3. Szakasz) szabályai érvényesülnek. 
 

Section 2 - Direct Representation 
 

2. Rész – Közvetlen képviselet 
 
Article 3.201 - Express, implied and apparent authority 
   

(1) The principal's grant of authority to an agent to act in its name may be express 
or may be implied from the circumstances. 

(2) The agent has authority to perform all acts necessary in the circumstances to 
achieve the purposes for which the authority was granted. 

(3) A person is to be treated as having granted authority to an apparent agent if 
the person's statements or conduct induce the third party reasonably and in good faith 
to believe that the apparent agent has been granted authority for the act performed by 
it. 

 
3.201 Cikk – Kifejezett, hallgatólagos, és vélelmezett felhatalmazottság 
 

(1) A megbízó a képviselőnek a nevében való eljárásra adott felhatalmazása lehet kife-
jezett, vagy lehet a körülményekből következőn vélelmezett. 

(2) A képviselőnek felhatalmazása van arra, hogy a körülményekhez képest minden 
olyan cselekedetet véghez vigyen, mely a felhatalmazásának megfelelő célok elérése érdeké-
ben szükséges. 

(3) Valamely személy akkor tekintendő felhatalmazottsággal bíró vélelmezett képvise-
lőnek, ha a személy nyilatkozatai vagy viselkedése az ésszerűen és jóhiszeműen eljáró harma-
dik félnek okot adnak az abban való hitre, hogy a vélelmezett képviselő az általa véghez vitt 
cselekedetekre felhatalmazottsággal bír. 
Article 3.202 - Agent acting in exercise of his authority 
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Where an agent is acting within its authority as defined by article 3.201, its acts bind the 
principal and the third party directly to each other. The agent itself is not bound to the 
third party. 
 
3.202 Cikk – A képviselő eljárása felhatalmazottsága gyakorlása során 
 
Ahol a képviselő a 3.201 Cikkben meghatározott felhatalmazottsága körében jár el, cselekede-
tei megbízója és a harmadik fél viszonylatában közvetlen kötelmet keletkeztetnek. A képvise-
lő maga a harmadik személy felé nem lesz kötelezett. 
    
Article 3.203 - Unidentified Principal 
   
If an agent enters into a contract in the name of a principal whose identity is to be 
revealed later, but fails to reveal that identity within a reasonable time after a request by 
the third party, the agent itself is bound by the contract. 
 
3.203 Cikk – Meg nem nevezett megbízó 
 
Ha egy képviselő úgy szerződik, hogy megbízóját később nevezi meg, de a megbízó kilétének 
felfedését a harmadik fél részéről beérkezett felszólítás után ésszerű időn belül elmulasztja, a 
szerződés a képviselőt magát köti. 
 
Article 3.204 - Agent acting without or outside his authority 
   

(1) Where a person acting as an agent acts without authority or outside the scope 
of its authority, its acts are not binding upon the principal and the third party. 

(2) Failing ratification by the principal according to article 3.207, the agent is liable 
to pay the third party such damages as will place the third party in the same position as 
if the agent had acted with authority. This does not apply if the third party knew or 
could not have been unaware of the agent's lack of authority.  
 
3.204 Cikk – A felhatalmazottság nélkül, vagy felhatalmazottságán túlterjeszkedve eljáró 
képviselő 
 

(1) Ha valamely személy felhatalmazottság nélküli képviselőként jár el, vagy felhatal-
mazottsága körén túlterjeszkedik, cselekedetei megbízója és a harmadik személy vonatkozá-
sában kötelmet nem keletkeztetnek. 

(2) Amennyiben a megbízó 3.207 Cikk szerinti jóváhagyása hiányzik, a képviselő úgy 
felel a harmadik személyt ért károk megtérítéséért, mint ha felhatalmazottsággal rendelkezett 
volna. Ez az előírás nem alkalmazható, ha a harmadik fél tudott a képviselő felhatalmazottsá-
gának hiányáról, vagy az előtte nem lehetetett ismeretlen. 
 
Article 3.205 - Conflict of Interests 
   

(1) If a contract concluded by an agent involves the agent in a conflict of interest of 
which the third party knew or could not have been unaware, the principal may avoid the 
contract according to the provisions of articles 4.112 to 4.116. 

(2) There is presumed to be a conflict of interest where: 
(a) the agent also acted as agent for the third party; or 
(b) the contract was with itself in its personal capacity. 
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(3) However, the principal may not avoid the contract: 
(a) if it had consented to, or could not have been unaware of, the agent's so acting; 

or 
(b) if the agent had disclosed the conflict of interest to it and it had not objected 

within a reasonable time. 
 

3.205 – Összeférhetetlenség 
 

(1) Ha a képviselő által kötött szerződés a képviselőt olyan összeférhetetlenségi hely-
zetbe hozza, melyről a harmadik fél tudott, vagy az előtte ismeretlen nem lehetett, a megbízó 
a 4.112-4.116 Cikkekben foglaltak szerint a szerződést megtámadhatja. 

(2) Összeférhetetlenség megléte ott vélelmezendő, ahol: 
a) a képviselő  a harmadik fél képviselőjeként is eljárt; vagy 
b) önmagával, személyes minőségében szerződött. 
(3) Mindazonáltal a megbízó nem támadhatja meg a szerződést, ha: 
a) a képviselő ilyen eljárásáról jóváhagyó tudomással bírt, vagy az számára nem lehetett 

ismeretlen; 
b) ha a képviselő az érdekellentétet a megbízó irányában felfedte, s az ellene ésszerű ha-

táridőn belül kifogást nem emelt. 
 
Article 3.206 – Subagency 
 
An agent has implied authority to appoint a subagent to carry out tasks which are not of 
a personal character and which it is not reasonable to expect the agent to carry out 
itself. The rules of this Section apply to the subagency; acts of the subagent which are 
within its and the agent's authority bind the principal and the third party directly to 
each other. 
 
3.206 Cikk – Alképviselet 
 
Valamely képviselő vélelmezett felhatalmazottsággal rendelkezik arra, hogy - azon feladatok 
ellátása körében, melyek személyes jelleggel nem bírnak, s ellátásuk elvárása a képviselőtől 
magától ésszerűtlen lenne – alképviselőt jelöljön ki. Jelen Rész előírásai az alképviseletre is 
kiterjednek; az alképviselő a képviselő felhatalmazottsági körén belüli cselekményei a megbí-
zót és a harmadik felet közvetlen módon kötik. 
 
Article 3.207 - Ratification by Principal 
   

(1) Where a person acting as an agent acts without authority or outside its 
authority, the principal may ratify the agent's acts. 

(2) Upon ratification, the agent's acts are considered as having been authorised, 
without prejudice to the rights of other persons. 

 
3.207 – Megbízó jóváhagyása 
 

(1) Ha valamely személy felhatalmazás nélküli, vagy felhatalmazásán túlterjeszkedő 
képviselőként jár el, a megbízó a képviselő eljárását jóváhagyhatja. 

(2) A jóváhagyás alapján a képviselő eljárási cselekményei úgy tekintendők, mint ha 
felhatalmazottsággal rendelkezett volna, ez azonban más személyek jogait nem sértheti. 
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Article 3.208 - Third Party's Right with Respect to Confirmation of Authority 
   
Where the statements or conduct of the principal gave the third party reason to believe 
that an act performed by the agent was authorised, but the third party is in doubt about 
the authorisation, it may send a written confirmation to the principal or request 
ratification from it. If the principal does not obj ect or answer the request without delay, 
the agent's act is treated as having been authorised. 
 
3.208 Cikk – A harmadik személyek joga a felhatalmazottság megerősítése vonatkozásában 
 
Ha a megbízó nyilatkozatai vagy magatartása a harmadik fél számára indokolttá teszik az ab-
ban való bizakodást, hogy a képviselő eljárása felhatalmazottságon alapult, de a felhatalma-
zottságról a harmadik félnek kétsége van, írásos megerősítést intézhet a megbízóhoz, vagy 
hozzá jóváhagyásra vonatkozó igénnyel fordulhat. Ha a megbízó késedelem nélkül nem él 
kifogással, vagy a megkeresésre haladéktalanul nem válaszol, a képviselő eljárását úgy kell 
tekinteni, mint ha arra felhatalmazott lett volna. 
    
Article 3.209 - Duration of Authority 
  

(1) An agent's authority continues until the third party knows or ought to know 
that: 

(a) the agent's authority has been brought to an end by the principal, the agent, or 
both; or 

(b) the acts for which the authority had been granted have been completed, or the 
time for which it had been granted has expired; or 

(c) the agent has become insolvent or, where a natural person, has died or become 
incapacitated; or 

(d) the principal has become insolvent. 
(2) The third party is considered to know that the agent's authority has been 

brought to an end under paragraph (1) (a) above if this has been communicated or 
publicised in the same manner in which the authority was originally communicated or 
publicised. 

(3) However, the agent remains authorised for a reasonable time to perform those 
acts which are necessary to protect the interests of the principal or its successors. 

 
3.209 Cikk – A felhatalmazottság időtartama 
 

(1) A képviselő felhatalmazottsága addig tart, amíg a harmadik fél tudomást szerez, 
vagy tudomást kellene, hogy szerezzen arról, hogy: 

a) a képviselő felhatalmazottságnak a megbízó, a képviselő vagy mindkettő véget vetett; 
vagy 

b) azok a cselekmények, melyekre a felhatalmazottság szólt, befejeződtek, vagy az idő-
tartam, melyre a felhatalmazottság vonatkozott, lejárt; vagy 

c) a képviselő fizetésképtelenné vált, vagy - természetes személy esetében – elhunyt, 
vagy cselekvőképességét elvesztette; vagy 

d) a megbízó vált fizetésképtelenné. 
(2) A harmadik személy részéről akkor kell tudottnak tekinteni, hogy a fenti (1) szakasz 

a) pont szerint a képviselői felhatalmazottság megszűnt, ha ez ugyanazon a módon lett tudo-
mására, vagy nyilvánosságra hozva, ahogy az eredetileg a meghatalmazás tudomására hozása 
vagy nyilvánosságra hozatala esetében történt. 
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(3) Mindazonáltal a képviselő a megbízó vagy jogutóda érdekeinek megóvása végett a 
szükséges cselekedetek ellátására ésszerű ideig felhatalmazott marad. 
 

Section 3 - Indirect Representation 
 

3. Rész – Közvetett képviselet 
    
Article 3.301 - Intermediaries not acting in the name of a Principal 
   

(1) Where an intermediary acts: 
(a) on instructions and on behalf, but not in the name, of a principal, or 
(b) on instructions from a principal but the third party does not know and has no 

reason to know this, 
the intermediary and the third party are bound to each other. 
(2) The principal and the third party are bound to each other only under the 

conditions set out in Articles 3.302 to 3.304. 
 

3.301 Cikk – A nem a megbízó nevében eljáró közreműködők 
 

(1) Ahol a közreműködő: 
a) a megbízó utasításai nyomán, annak javára, de nem a nevében jár el; vagy 
b) a megbízó utasításai nyomán jár el, de a harmadik félnek erről nincs tudomása, s oka 

sincs arra, hogy erről tudomása legyen, 
a közreműködő és a harmadik fél vannak kötve egymással. 
(2) A megbízó és a harmadik fél között csak a 3.302-3.304 Cikkekben foglalt feltételek 

szerint keletkezik kötelem. 
    
Article 3.302 - Intermediary's Insolvency or Fundamental Non-performance to Principal 
   
If the intermediary becomes insolvent, or if it commits a fundamental non-performance 
towards the principal, or if prior to the time for performance it is clear that there will be 
a fundamental non-performance: 

(a) on the principal's demand, the intermediary shall communicate the name and 
address of the third party to the principal; and 

(b) the principal may exercise against the third party the rights acquired on the 
principal's behalf by the intermediary, subject to any defences which the third party 
may set up against the intermediary. 
 
3.302 Cikk – A közreműködő fizetésképtelensége, vagy lényeges nem teljesítése a megbízó 
felé 
 
Ha a közreműködő fizetésképtelenné válik, vagy a megbízó irányában lényegbevágóan nem 
teljesít, vagy a teljesítés várható idejét tekintve világos, hogy lényeges nem teljesítése várha-
tó: 

a) a megbízó felhívására a közreműködőnek a harmadik fél nevét és címét a megbízóval 
közölnie kell; és 

b) a megbízó a javára a közreműködő által szerzett jogokat – a harmadik fél által a köz-
reműködővel szemben támasztható minden kifogási lehetőséggel terhelten – a harmadik féllel 
szemben gyakorolhatja. 
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Article 3.303 - Intermediary's Insolvency or Fundamental Non-performance to Third Party 
   
If the intermediary becomes insolvent, or if it commits a fundamental non-performance 
towards the third party, or if prior to the time fo r performance it is clear that there will 
be a fundamental non-performance: 

(a) on the third party's demand, the intermediary shall communicate the name and 
address of the principal to the third party; and 

(b) the third party may exercise against the principal the rights which the third 
party has against the intermediary, subject to any defences which the intermediary may 
set up against the third party and those which the principal may set up against the 
intermediary. 

 
3.303 Cikk – A közreműködő fizetésképtelensége vagy lényeges nem  teljesítése a harmadik 
fél irányában 
 
Ha a közreműködő fizetésképtelenné válik, vagy a harmadik személy irányában lényegbevá-
góan nem teljesít, vagy a teljesítés várható idejét tekintve világos, hogy lényeges nem teljesí-
tése várható: 

a) a harmadik személy felhívására a közreműködőnek a megbízó nevét és címét a har-
madik személlyel közölnie kell; és 

b) a harmadik személy a közreműködővel szemben szerzett jogait – a közreműködő a 
harmadik személlyel szemben támasztható, s a megbízó a közreműködővel szemben támaszt-
ható minden kifogási lehetőségével terhelten – a megbízóval szemben gyakorolhatja. 
  
Article 3.304 - Requirement of Notice 
   
The rights under Articles 3.302 and 3.303 may be exercised only if notice of intention to 
exercise them is given to the intermediary and to the third party or principal, 
respectively. Upon receipt of the notice, the third party or the principal is no longer 
entitled to render performance to the intermediary. 
 
3.304 Cikk – Az értesítés megkövetelése 
 
A 3.202 és a 3.303 Cikk szerinti jogok csak abban az esetben gyakorolhatók, ha gyakorlásuk 
szándékáról külön-külön értesítést kapott a közreműködő és a harmadik fél vagy a megbízó. 
Az értesítés kézhez vételét követően a harmadik személy vagy a megbízó nem jogosult többé 
arra, hogy a közreműködő felé teljesítsen. 
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CHAPTER 4 – VALIDITY 
 

4. FEJEZET – ÉRVÉNYESSÉG 
 
    
Article 4.101 (ex art. 6.101) - Matters not Covered 
   
This Chapter does not deal with invalidity arising from illegality, immorality or lack of 
capacity. 
 
4.101 (ex 6.101) Cikk – Nem szabályozott kérdések 
 
Jelen Fejezet nem foglalkozik az érvénytelenséggel, ha annak oka a jogellenesség, a jó er-
kölcsbe ütközés vagy a cselekvőképtelenség hiánya. 
    
Article 4.102 (ex art. 6.102) - Initial Impossibility 
 
A contract is not invalid merely because at the time it was concluded performance of the 
obligation assumed was impossible, or because a party was not entitled to dispose of the 
assets to which the contract relates. 
 
4.102 (ex. 6.102) Cikk – Eredeti lehetetlenség 
 
Nem érvénytelen a szerződés pusztán azért, mert megkötése időpontjában az elvállalt kötele-
zettség teljesítése nem volt lehetséges, vagy mert a fél nem volt jogosult rendelkezni azokkal 
a vagyontárgyakkal, amelyekre a szerződés vonatkozik. 
 
Article 4.103 (ex art. 6.103) - Mistake as to facts or law 
   

(1) A party may avoid a contract for mistake of fact or law existing when the 
contract was concluded if: 

(a) (i) the mistake was caused by information given by the other party; or 
(ii) the other party knew or ought to have known of the mistake and it was 

contrary to good faith and fair dealing to leave the mistaken party in error; or 
(iii) the other party made the same mistake, and 
(b) the other party knew or ought to have known that the mistaken party, had it 

known the truth, would not have entered the contract or would have done so only on 
fundamentally different terms. 

(2) However a party may not avoid the contract if: 
(a) in the circumstances its mistake was inexcusable, or 
(b) the risk of the mistake was assumed, or in the circumstances should be borne, 

by it. 
 
4.103 (ex. 6.103) Cikk – Ténybeli és jogi tévedés 
 

(1) A fél a szerződés megkötése idején fennálló ténybeli, vagy jogi tévedés miatt csak 
akkor érvénytelenítheti a szerződést, ha  

a) /i/ a tévedést a másik fél által nyújtott tájékoztatás okozta; vagy 
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/ii/ a másik fél tudott, vagy tudnia kellett volna a tévedésről, és a jóhiszeműség és tisz-
tességes eljárás követelményébe ütköző módon tartotta a másik felet tévedésben; vagy 

/iii/ a másik fél ugyanebben a tévedésben volt, és 
b) a másik fél tudta, vagy tudnia kellett volna, hogy a tévedésben lévő fél a valóságos 

tényállás ismertében a szerződést nem, vagy csak lényegesen eltérő feltételek mellett kötötte 
volna meg.  

(2) Mindazonáltal a fél a szerződést nem érvénytelenítheti, ha: 
a) adott körülmények között tévedése kimenthetetlen volt, vagy 
b) a tévedés kockázatát a fél vállalta, vagy azt a körülményekre tekintettel neki kellett 

viselnie. 
  
Article 4.104 (ex art. 6.104) - Inaccuracy in communication 
   
An inaccuracy in the expression or transmission of a statement is to be treated as a 
mistake of the person who made or sent the statement and Article 4.103 applies. 
 
4.104 (ex 6.104) Cikk – Hiba az információközlésben 
 
Valamely nyilatkozat kifejezése vagy továbbítása során felmerülő hiba úgy tekintendő, mint 
annak a személynek tévedése, aki a nyilatkozatot tette vagy küldte, s a 4.103 Cikk alkalma-
zásra kerül. 
 
Article 4.105 (ex art. 6.105) - Adaptation of contract 
   

(1) If a party is entitled to avoid the contract for mistake but the other party 
indicates that it is willing to perform, or actually does perform, the contract as it was 
understood by the party entitled to avoid it, the contract is to be treated as if it had been 
concluded as the that party understood it. The other party must indicate its willingness 
to perform, or render such performance, promptly after being informed of the manner 
in which the party entitled to avoid it understood the contract and before that party acts 
in reliance on any noticeof avoidance. 

(2) After such indication or performance the right to avoid is lost and any earlier 
notice of avoidance is ineffective. 

(3) Where both parties have made the same mistake, the court may at the request 
of either party bring the contract into accordance with what might reasonably have 
been agreed had the mistake not occurred. 

 
4.105 (ex 6.105) Cikk – A szerződés átalakítása 
 

(1) Ha a félnek tévedés miatt jogában áll a szerződés megtámadása, de a másik fél jelzi, 
hogy a teljesítésre a szerződés a megtámadásra jogosult általi értelmezése szerint kész, vagy e 
szerint ténylegesen teljesít, a szerződés úgy tekintendő, mint ha úgy kötötték volna meg, 
ahogy azt a tévedésben lévő fél értette. A másik fél a teljesítési szándék kifejezésére, vagy az 
ilyen teljesítés nyújtására közvetlenül azután köteles, miután tájékoztatást kapott arról, hogy a 
megtámadásra jogosult a szerződést miként értette, s még mielőtt ez a fél bármely megtáma-
dási értesítésben bízva eljárt volna. 

(2) Az ilyen jelzés vagy teljesítés után a megtámadáshoz való jog elvész, s bármely ko-
rábbi megtámadási értesítés hatálytalan. 
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(3) Ahol mindkét fél ugyanabban a tévedésben volt, a bíróság bármely fél kérésére a 
szerződést összhangba hozhatja azzal, amiben a felek – a hiba fel nem merülése esetén – ész-
szerűen megállapodhattak volna. 
 
Article 4.106 (ex art. 6.106) - Incorrect information 
   
A party who has concluded a contract relying on incorrect information given it by the 
other party may recover damages in accordance with Article 4.117(2) and (3) even if the 
information does not give rise to a right to avoid the contract on the ground of mistake 
under Article 4.103, unless the party who gave the information had reason to believe 
that the information was correct. 
 
4.106 (ex 6.106) Cikk – Téves tájékoztatás 
 
A fél, aki a másik fél által nyújtott téves tájékoztatásra alapozva kötött szerződést, kárai meg-
térítését a 4.107 (2) és (3) bekezdésekkel összhangban abban az esetben is követelheti, ha a 
tájékoztatás a 4.103 Cikk szerint tévedés címén a szerződés megtámadására nem keletkeztet 
jogot, kivéve, ha a tájékoztatást nyújtó fél okkal bizakodott abban, hogy a tájékoztatás tény-
szerű volt. 
 
Article 4.107 (ex art. 6.107) - Fraud 
   

(1) A party may avoid a contract when it has been led to conclude it by the other 
party's fraudulent representation, whether by words or conduct, or fraudulent non-
disclosure of any information which in accordance with good faith and fair dealing it 
should have disclosed. 

(2) A party's representation or non-disclosure is fraudulent if it was intended to 
deceive. 

(3) In determining whether good faith and fair dealing required that a party 
disclose particular information, regard should be had to all the circumstances, 
including: 

(a) whether the party had special expertise; 
(b) the cost to it of acquiring the relevant information; 
(c) whether the other party could reasonably acquire the information for itself; 

and 
(d) the apparent importance of the information to the other party. 

    
4.107 (ex 6.107) Cikk – Csalárdáság 
 

(1) A fél megtámadhatja a szerződést, ha a másik fél csalárd eljárása késztette őt a szer-
ződés megkötésére, bele értve beszédmódját vagy magatartását, vagy azon információk csa-
lárd elhallgatását, melyeket a másik félnek a jóhiszeműség és a tisztesség követelményével 
összhangban fel kellett volna tárnia. 

(2) A fél eljárása, vagy a tájékoztatás elhallgatása csalárd, ha az a másik fél szándékos 
megtévesztésre irányul. 

(3) Annak megállapításában, hogy a jóhiszeműség és tisztességes eljárás követelménye 
megkívánja-e, hogy valamely a fél valamely információt felfedjen, valamennyi körülményre 
tekintettel kell lenni, bele értve: 

a) hogy a fél rendelkezett-e különleges szakértelemmel; 
b) a megfelelő információ megszerzése számára milyen költséget jelent; 
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c) a másik fél a maga számára az információt ésszerűen meg tudta volna e szerezni;  
és 
d) az információ nyilvánvaló fontosságát a másik fél számára. 

 
Article 4.108 (ex art. 6.108) - Threats 
   
A party may avoid a contract when it has been led to conclude it by the other party's 
imminent and serious threat of an act: 

(a) which is wrongful in itself, or 
(b) which it is wrongful to use as a means to obtain the conclusion of the contract, 

unless in the circumstances the first party had a reasonable alternative. 
 
4.108 (ex. 6.108) Cikk – Fenyegetés 
 
A fél megtámadhatja a szerződést, ha annak megkötésére a másik fél közvetlenül és és komo-
lyan fenyegető cselekménye indította, mely: 

a) önmagában jogellenes, vagy 
b) a szerződés megkötésének eléréséhez eszközként való felhasználása jogellenes, 

kivéve, ha az első fél az adott körülmények között más ésszerű lehetőséggel is rendelkezett. 
    
Article 4.109 (ex art. 6.109) - Excessive benefit or unfair advantage 
   

(1) A party may avoid a contract if, at the time of the conclusion of the contract: 
(a) it was dependent on or had a relationship of trust with the other party, was in 

economic distress or had urgent needs, was improvident, ignorant, inexperienced or 
lacking in bargaining skill, and 

(b) the other party knew or ought to have known of this and, given the 
circumstances and purpose of the contract, took advantage of the first party's situation 
in a way which was grossly unfair or took an excessive benefit. 

(2) Upon the request of the party entitled to avoidance, a court may if it is 
appropriate adapt the contract in order to bring it intoaccordance with what might have 
been agreed had the requirements of good faith and fair dealing been followed. 

(3) A court may similarly adapt the contract upon the request of a party receiving 
notice of avoidance for excessive benefit or unfair advantage, provided that this party 
informs the party who gave the notice promptly after receiving it and before that party 
has acted in reliance on it. 

 
4.109 (ex 6.109) Cikk – Túlzott haszon vagy tisztességtelen előny 
 

(1) A fél megtámadhatja a szerződést, ha a szerződés megkötésének időpontjában: 
a) a másik féltől függő helyzetben volt, vagy azzal bizalmi kapcsolatban állt, gazdasági 

kényszerhelyzetben volt, vagy sürgető szükségben szenvedett, vigyázatlan, tudatlan, tapaszta-
latlan volt, vagy üzletkötési jártassággal nem rendelkezett, és 

b) a másik fél ezt tudta, vagy tudnia kellett volna, és – a körülményekhez, valamint a 
szerződés céljához képest – az első fél helyzetéből súlyosan tisztességtelenül húzott előnyt, 
vagy tett szert eltúlzott haszonra. 

(2) A magtámadásra jogosult fél kérelmére amennyiben ez lehetséges, a bíróság a szer-
ződést - abból a célból, hogy összhangba hozza azzal a tartalommal, amiben a felek a jóhi-
szeműség és tisztesség követelményeit követve megállapodhattak volna - megfelelően módo-
síthatja. 



4. FEJEZET - ÉRVÉNYESSÉG 
__________________________________________________________________________________________ 

37 

(3) A bíróság a túlzott haszon vagy tisztességtelen előny címén megtámadási értesítést 
kapó fél kérelmére is hasonlóképpen módosíthatja a szerződést, feltéve, hogy ez a fél kérel-
méről az értesítés átvétele után az értesítést küldő felet haladéktalanul tájékoztatja, és mielőtt 
a másik fél az értesítésben bizakodva járt volna el. 
 
Article 4.110 (ex art. 6.110) - Unfair terms which have not been individually negotiated 
   

(1) A party may avoid a term which has not been individually negotiated if, 
contrary to the requirements of good faith and fair dealing, it causes a significant 
imbalance in the parties' rights and obligations arising under the contract to the 
detriment of that party, taking into account the nature of the performance to be 
rendered under the contract, all the other terms of the contract and the circumstances at 
the time the contract was concluded. 

(2) This Article does not apply to: 
(a) a term which defines the main subject matter of the contract, provided the term 

is in plain and intelligible language; or to 
(b) the adequacy in value of one party's obligations compared to the value of the 

obligations of the other party. 
 

4.110 Cikk (ex 6.110) Cikk – Egyedileg tárgyalásra nem került tisztességtelen feltételek 
 

(1) A fél az egyedileg megtárgyalásra nem került szerződési feltételt megtámadhatja, ha 
az a jóhiszeműség és a tisztességes eljárás követelményével ellentétesen a felek a szerződés-
ből adódó jogaiban és kötelezettségeiben – figyelembe véve a szerződés szerint nyújtandó 
teljesítés természetét, a szerződés minden egyéb feltételét és a szerződéskötés időpontjában 
fennálló körülményeket - e fél hátrányára jelentős egyensúlyhiányt eredményez. 

(2) E Cikk nem alkalmazható: 
a) arra feltételre, mely a szerződés fő tárgyáról rendelkezik, feltéve, hogy a feltétel vilá-

gos és érthető megfogalmazással került meghatározásra, vagy 
b) az egyik fél kötelezettségeinek értékbeni megfelelőségét a másik fél kötelezettségei-

nek értékbeni megfelelőségével való összehasonlításra. 
 
Article 4.111 (ex art. 6.111) - Third persons 
   

(1) Where a third person for whose acts a party is responsible, or who with a 
party's assent is involved in the making of a contract: 

(a) causes a mistake by giving information, or knows of or ought to have known of 
a mistake, 

(b) gives incorrect information, 
(c) commits fraud, 
(d) makes a threat, or 
(e) takes excessive benefit or unfair advantage, 
 remedies under this Chapter will be available under the same conditions as if the 

behaviour or knowledge had been that of the party itself. 
(2) Where any other third person: 
(a) gives incorrect information, 
(b) commits fraud, 
(c) makes a threat, or 
(d) takes excessive benefit or unfair advantage, 
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remedies under this Chapter will be available if the party knew or ought to have 
known of the relevant facts, or at the time of avoidance it has not acted in reliance on the 
contract. 

 
4.111 (ex. 6.111) – Harmadik személyek 
 

(1) Ha olyan harmadik személy, akinek eljárásáért a másik fél felelős, vagy aki a fél 
hozzájárulásával működik a szerződés megkötésében közre: 

a) tájékoztatásnyújtással tévedést okoz, vagy a tévedésről tud, vagy tudnia kellene, 
b) téves tájékoztatást nyújt, 
c) csalárd módon jár el, 
d) fenyegetéssel él, vagy 
e) túlzott hasznot húz, vagy tisztességtelen előnyt ér el, 

az e Fejezet szerinti jogorvoslatok ugyanolyan feltételek mellett nyílnak meg, mint ha a maga-
tartást a fél maga tanúsította, az ismerettel maga rendelkezett volna. 

(2) Ha bármely más, harmadik személy: 
a) téves tájékoztatást nyújt, 
b) csalárd módon jár el, 
c) fenyegetéssel él, vagy 
d) túlzott hasznot húz vagy tisztességtelen előnyt ér el, 

az e Fejezet szerinti jogorvoslatok akkor nyílnak meg, ha a fél tudott, vagy tudnia kellett vol-
na a lényeges tényekről, vagy a megtámadás időpontjában nem a szerződésben bízva járt el. 
  
Article 4.112 (ex art. 6.112) - Notice of Avoidance 
   
Avoidance must be by notice to the other party. 
 
4.112 (ex 6.112) Cikk – Érvénytelenítési értesítés 
 
A megtámadás a másik félhez intézett értesítés útján történik. 
    
Article 4.113 (ex art. 4.113) - Time limits 
   

(1) Notice of avoidance must be given within a reasonable time, with due regard to 
the circumstances, after the avoiding party knew or ought to have known of the relevant 
facts or became capable of acting freely. 

(2) However, a party may avoid an individual term under Article 4.110 if it gives 
notice of avoidance within a reasonable time after theother party has invoked the term. 

 
4.113 (ex. 4.113) Cikk – Határidők 
 

(1) A megtámadási értesítést a körülményekre való megfelelő tekintettel a másik félnek 
ésszerű időn belül kell megküldeni, azt követően, hogy a megtámadó fél a lényeges tényekről 
tudomást szerzett, vagy szereznie kellett volna, vagy képessé vált a szabad cselekvésre. 

(2) Mindazonáltal a fél a 4.110 Cikk szerinti feltételt is megtámadhatja, ha a feltétel a 
másik fél részéről történő felhívása esetén ésszerű időn belül megtámadási értesítéssel él. 
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Article 4.114 (ex art. 6.114) - Confirmation 
   
If the party who is entitled to avoid a contract confirms it, expressly or impliedly, after it 
knows of the ground for avoidance, or becomes capable of acting freely, avoidance of the 
contract is excluded. 
 
4.114 (ex. 6.114) – Megerősítés 
 
Ha a megtámadására jogosult fél a szerződést – azt követően, hogy a megtámadás okáról tu-
domást szerez, vagy a szabad cselekvésre képessé válik - kifejezetten vagy hallgatólagosan 
megerősíti, a szerződés megtámadhatósága megszűnik. 
 
Article 4.115 (ex art. 6.116) - Effect of avoidance 
   
On avoidance either party may claim restitution of whatever he has supplied under the 
contract or the part of it avoided, provided he makes concurrent restitution of whatever 
he has received under the contract or the part of it avoided. If restitution cannot be 
made in kind for any reason, a reasonable sum must be paid for what has been received. 
 
4.115 (ex 6.116) Cikk – A megtámadás hatálya 
 
Megtámadás során bármely fél követelheti mindannak visszaszolgáltatását, amit a szerződés, 
vagy annak érvénytelen része alapján teljesített, feltéve, hogy egyidejűleg visszaszolgáltatja 
azt, ami a szerződés, vagy megtámadott része alapján kapott. Ha bármely oknál fogva a ter-
mészetbeni visszaszolgáltatás nem lehetséges, annak fejében, amit kapott, ésszerű összeget 
kell fizetnie. 
 
Article 4.116 (ex art. 6.115) - Partial avoidance 
   
If a ground of avoidance affects only particular terms of a contract, the effect of an 
avoidance is limited to those terms unless, giving due consideration to all the 
circumstances of the case, it is unreasonable to uphold the remaining contract. 
 
4.116 (ex 6.115) Cikk – Részleges érvénytelenség 
 
Ha az érvénytelenítés oka csak a szerződés bizonyos feltételét érinti, az érvénytelenítés hatá-
lya csak erre a feltételre korlátozódik, kivéve, hogy ha az eset összes körülményeire tekintettel 
a maradék szerződés fenntartása ésszerűtlen. 
    
Article 4.117 (ex art. 6.117) - Damages 
   

(1) A party who avoids a contract under this Chapter may recover from the other 
party damages so as to put the avoiding party as nearly as possible into the same 
position as if it had not concluded the contract, provided that the other party knew or 
ought to have known of the mistake, fraud, threat or taking of excessive benefit or unfa-
ir advantage. 

(2) If a party has the right to avoid a contract under this Chapter, but does not 
exercise its right or has lost its right under the provisions of Articles 4.113 or 4.114, it 
may recover, subject to paragraph (1), damages limited to the loss caused to it by the 
mistake, fraud, threat or taking of excessive benefit or unfair advantage. The same 
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measure of damages shall apply when the party was misled by incorrect information in 
the sense of Article 4.106. 

(3) In other respects, the damages shall be in accordance with the relevant 
provisions of Chapter 9, Section 5, with appropriate adaptations. 

 
4.117 (ex 6.117) Cikk – Kártérítés 
 

(1) A fél, aki a szerződést jelen Fejezet szabályai szerint megtámadja,  kárai megtéríté-
sét a másik féltől olyan mértékben követelheti, hogy amennyire csak lehetséges, ugyanolyan 
helyzetbe kerüljön, mint ha a szerződés létre sem jött volna, feltéve, hogy a másik fél tudo-
mással bírt, vagy tudomással kellett volna, hogy bírjon a tévedésről, csalárdságról, fenyege-
tésről vagy a túlzott haszon vagy tisztességtelen előny húzásáról. 

(2) Ha a félnek a jelen Fejezet szabályai szerint joga van a szerződés megtámadására, de 
e jogát nem gyakorolja, vagy a 4.113 vagy 4.114 Cikkekben foglaltak szerint elveszíti, jelen 
Cikk (1) bekezdésében meghatározott feltétel fennforgása esetén kárai megtérítését a tévedés-
sel, csalárdsággal, fenyegetéssel vagy túlzott haszon vagy tisztességtelen előny húzásával 
okozott kárra korlátozott mértékben követelheti. A kártérítés ugyanilyen mértéke alkalmazan-
dó, ha a felet a 4.106 Cikk szerinti pontatlan tájékoztatás vezette félre. 

(3) Más vonatkozásban – megfelelő hozzá igazítással – a kártérítés a 9. Fejezet 5. Rész-
ben foglalt vonatkozó rendelkezésekkel összhangban jár. 
  
Article 4.118 (ex. art. 6.118) - Exclusion or restriction of remedies 
   

(1) Remedies for fraud, threats and excessive benefit or unfair advantage-taking, 
and the right to avoid an unfair term which has not been individually negotiated, cannot 
be excluded or restricted. 

(2) Remedies for mistake and incorrect information may be excluded or restricted 
unless the exclusion or restriction is contrary to good faith and fair dealing. 

 
4.118 (ex 6.118) Cikk – A jogorvoslat kizárása vagy korlátozása 
 

(1) A csalárdsággal, fenyegetéssel, túlzott haszonszerzéssel vagy tisztességtelen előny-
höz jutással és az egyedileg megtárgyalásra nem került tisztességtelen feltétellel kapcsolatos 
jogorvoslati lehetőségek nem zárhatók ki és nem korlátozhatók. 

(2) A tévedéssel és téves tájékoztatással kapcsolatos jogorvoslatok kizárhatók és korlá-
tozhatók, feltéve, hogy a kizárás vagy korlátozás nem ellentétes a jóhiszeműséggel és tisztes-
séges eljárással. 
    
Article 4.119 (ex art. 6.119) - Remedies for non-performance 
   
A party who is entitled to a remedy under this Chapter in circumstances which afford 
that party a remedy for non-performance may pursue either remedy. 
 
4.119 (ex 6.119) Cikk – A nemteljesítés jogorvoslatai 
 
Ha a körülmények megengedik, hogy a jelen Fejezet szabályai szerint jogorvoslatra jogosult 
fél a nem teljesítésre alapozott jogorvoslati jogával is éljen, a fél bármely jogorvoslati lehető-
séggel élhet. 
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CHAPTER 5 – INTERPRETATION 
 

5. FEJEZET - ÉRTELMEZÉS 
    
Article 5.101 (Ex art. 7.101/ 101A) - General Rules of Interpretation 
   

(1) A contract is to be interpreted according to the common intention of the parties 
even if this differs from the literal meaning of the words. 

(2) If it is established that one party intended the contract to have a particular 
meaning, and at the time of the conclusion of the contract the other party could not have 
been unaware of the first party's intention, the contract is to be interpreted in the way 
intended by the first party. 

(3) If an intention cannot be established according to (1) or (2), the contract is to be 
interpreted according to the meaning that reasonable persons of the same kind as the 
parties would give to it in the same circumstances. 

 
5.101 (Ex 7.101-701A) Cikk – Az értelmezés általános szabályai 
 

(1) A szerződést a felek közös szándékának megfelelően kell értelmezni, akkor is, ha ez 
a szavak szó szerinti értelmétől különbözik. 

(2) Ha megállapítható, hogy az egyik fél a szerződésnek valamely különleges jelentést 
tulajdonított, s a szerződés megkötésének időpontjában a másik fél előtt ez nem lehetett isme-
retlen, a szerződést az első fél szándéka szerint kell értelmezni. 

(3) Ha az (1) és (2) bekezdés szerint a szándék nem állapítható meg, a szerződést annak 
a jelentésnek megfelelően kell értelmezni, amelyet a felekhez hasonló, ésszerűen gondolkodó 
személy, azonos körülmények között annak tulajdonítana. 
   
Article 5.102 (ex art. 7.102) - Relevant Circumstances 
   

In interpreting the contract, regard shall be had, in particular, to: 
(a) the circumstances in which it was concluded, including the preliminary 

negotiations; 
(b) the conduct of the parties, even subsequent to the conclusion of the contract; 
(c) the nature and purpose of the contract; 
(d) the interpretation which has already been given to similar clauses by the 

parties and the practices they have established between themselves; 
(e) the meaning commonly given to terms and expressions in the branch of activity 

concerned and the interpretation similar clauses may already have received; 
(f) usages; and 
(g) good faith and fair dealing. 
 

5.102 (ex 7.102) Cikk – Lényeges körülmények 
 

A szerződés értelmezése során különösen tekintetbe kell venni: 
a) a szerződés megkötésének körülményeit, bele értve a felek közötti előzetes tárgyalá-

sokat; 
b) a felek magatartását, a szerződés megkötését követően is; 
c) a szerződés természetét és célját; 
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d) az értelmezést, amelyet a felek hasonló kikötéseknek korábban tulajdonítottak, s a 
gyakorlatot, amit maguk között kialakítottak; 

e) az érintett tevékenységi körben a feltételeknek és kifejezéseknek általánosan tulajdo-
nított jelentést és azt a jelentést, amelyet hasonló kikötések korábban nyertek; 

f) a szokásokat; és 
e) a jóhiszeműséget és tisztességes eljárás követelményét. 

 
Article 5.103 (ex art. 7.103) - Contra Proferentem Rule 
   
Where there is doubt about the meaning of a contract term not individually negotiated, 
an interpretation of the term against the party who supplied it is to be preferred. 
 
5.103 (ex 7.103) Cikk – A contra proferentem szabálya 
 
Ha valamely egyedileg megtárgyalásra nem került szerződési feltétel vonatkozásában kétség 
merül fel, a feltétel a szövegbe való felvételét kezdeményező féllel szembeni értelmezést kell 
előnyben részesíteni. 
 
Article 5.104 (ex art. 7.104) - Preference to Negotiated Terms 
   
Terms which have been individually negotiated take preference over those which are 
not. 
 
5.104 (ex. 7.104) Cikk – Megtárgyalt feltételek előnyben részesítése 
 
Az egyedileg megtárgyalásra került feltételek előnyben részesülnek azokkal szemben, ame-
lyek egyedi megtárgyalásra nem kerültek. 
  
Article 5.105 (ex art. 7.105) - Reference to Contract as a Whole 
   
Terms are interpreted in the light of the whole contract in which they appear. 
 
5.105 (ex 7.105) Cikk – Hivatkozás a szerződésre, mint egészre 
 
A feltételeket annak az egész szerződésnek figyelembe vételével kell értelmezni, melyben 
előfordulnak. 
 
Article 5.106 (ex art. 7.106) - Terms to Be Given (Full) Effect 
   
An interpretation which renders the terms of the contract lawful, or effective, is to be 
preferred to one which would not. 
 
5.106 (ex 7.106) Cikk – Valamennyi feltétel (teljeskörű) érvényességének követelménye 
 
Azt az értelmezést, mely a szerződési feltételek jogszerűvé vagy hatályossá tételét célozza, 
előnyben kell részesíteni azzal szemben, amelyik nem. 
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Article 5.107 (ex art. 7.107) - Linguistic Discrepancies 
   
Where a contract is drawn up in two or more language versions none of which is stated 
to be authoritative, there is, in case of discrepancy between the versions, a preference for 
the interpretation according to the version in which the contract was originally drawn 
up. 
 
5.107 (ex 7.107) Cikk – Nyelvi eltérések 
 
Ha a szerződés két, vagy többnyelvű változatban készült s közülük hitelesnek egyiket sem 
nyilvánították, a változatok közötti eltérés esetén azon változat szerinti értelmezést kell 
előnyben részesíteni, amelyen a szerződés eredetileg készült. 
 

CHAPTER 6 - CONTENTS AND EFFECTS 
 

6. FEJEZET – TARTALOM ÉS JOGHATÁS 
    
Article 6.101 (ex art. 8.101) - Statements giving rise to contractual obligation 
   

(1) A statement made by one party before or when the contract is concluded is to 
be treated as giving rise to a contractual obligation if that is how the other party 
reasonably understood it in the circumstances, taking into account: 

(a) the apparent importance of the statement to the other party; 
(b) whether the party was making the statement in the course of business; and 
(c) the relative expertise of the parties. 
(2) If one of the parties is a professional supplier who gives information about the 

quality or use of services or goods or other property when marketing or advertising 
them or otherwise before the contract for them is concluded, the statement is to be 
treated as giving rise to a contractual obligation unless it is shown that the other party 
knew or could not have been unaware that the statement was incorrect. 

(3) Such information and other undertakings given by a person advertising or 
marketing services, goods or other property for the professional supplier, or by a person 
in earlier links of the business chain, are to be treated as giving rise to a contractual 
obligation on the part of the professional supplier unless it did not know and had no 
reason to know of the information or undertaking. 

 
6.101 (ex 8.101) Cikk – Kötelem keletkeztető nyilatkozatok 
 

(1) Az egyik fél által a szerződés megkötése előtt, vagy a szerződés megkötésekor tett 
nyilatkozat annyiban tekintendő szerződési kötelezettséget keletkeztetőnek, amennyiben azt a 
másik fél az adott körülmények között ésszerűen értelmezte, figyelembe véve: 

a) a nyilatkozat a másik fél számára való nyilvánvaló jelentőségét; 
b) a nyilatkozatot a fél az üzletszerű tevékenysége körében tette-e; 
c) a felek az adott területre vonatkozó szakértelmét. 
(2) Ha a felek valamelyike üzletszerűen értékesítéssel foglalkozik, s e fél a szerződés 

megkötése előtt szolgáltatások, javak vagy más tulajdon minőségéről vagy használatáról mar-
keting, reklám útján vagy más módon nyújt tájékoztatást, a nyilatkozatot kötelem keletkezte-
tőnek kell tekinteni, kivéve, ha bebizonyosodik, hogy, hogy a másik fél tudta, vagy előtte nem 
lehetett ismeretlen, hogy a tájékoztatás pontatlan. 
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(3) Az üzletszerűen értékesítéssel foglalkozó fél részére szolgáltatások, javak vagy más 
tulajdon reklámozását vagy marketingjét végző személy, vagy az üzleti lánc korábbi kapcso-
lódási pontjait jelentő személyek részéről tett ilyen tájékoztatás vagy kötelezettségvállalás úgy 
tekintendő, mint amely az üzletszerűen értékesítéssel foglalkozó vonatkozásában keletkeztet 
szerződéses kötelezettséget, kivéve, ha az nem tudott, és oka sem volt tudni a tájékoztatásról 
vagy a kötelezettség vállalásról. 
    
Article 6.102 (replaces 5.108) - Implied obligations 
   
In addition to the express terms, a contract may contain implied terms which stem from 

(a) the intention of the parties, 
(b) the nature and purpose of the contract, and 
(c) good faith and fair dealing. 
 

6.102 (5.108 helyébe lépő) Cikk – Hallgatólagos kötelezettségek 
 
A kifejezett feltételek mellett a szerződés hallgatólagos feltételeket tartalmazhat, melyek  

a) a felek szándékából, 
b) a szerződés természetéből és céljából, és 
c) a jóhiszeműségből és tisztességes eljárás követelményéből 

származnak. 
    

Article 6.103 - Simulation 
   
When the parties have concluded an apparent contract which was not intended to reflect 
their true agreement, as between the parties the true agreement prevails. 
 
6.103 Cikk – Színlelés 
 
Ha a felek olyan színlelt szerződést kötöttek, melynek szándéka nem a felek közötti tényleges 
megállapodásnak való megfelelés volt, úgy a felek közötti tényleges megállapodás érvénye-
sül. 
    
Article 6.104 (ex art. 2.101) - Determination of Price 
   
Where the contract does not fix the price or the method of determining it, the parties are 
to be treated as having agreed on a reasonable price. 
 
6.104 (ex. 2.101) Cikk – Az ár meghatározása 
 
Ha a szerződés nem szabja meg az árat, vagy megállapításának módját, úgy kell tekinteni, 
mint ha a felek az ésszerű árban állapodtak volna meg. 

    
Article 6.105 (ex art. 2.102) - Unilateral Determination by a Party 
   
Where the price or any other contractual term is to be determined by one party whose 
determination is grossly unreasonable, then notwithstanding any provision to the 
contrary, a reasonable price or other term shall be substituted. 
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6.105 (ex. 2.102) Cikk – Valamely fél részéről történő egyoldalú meghatározás 
 
Ha az árat, vagy bármely más szerződési feltételt az egyik fél egyoldalúan állapítja meg, s ez 
a megállapítás súlyosan ésszerűtlen, azt – tekintet nélkül minden ezzel ellentéses szerződési 
feltételre - ésszerű árral vagy feltétellel kell pótolni. 
    
Article 6.106 (ex art. 2.103) - Determination by a Third Person 
   

(1) Where the price or any other contractual term is to be determined by a third 
person, and it can not or will not do so, the parties are presumed to have empowered the 
court to appoint another person to determine it. 

(2) If a price or other term fixed by a third person is grossly unreasonable, a 
reasonable price or term shall be substituted. 

 
6.106 (ex 2.103) Cikk – Harmadik személy részéről történő megállapítás 
 

(1) Ha az árat, vagy bármely más szerződési feltételt harmadik személynek kell megál-
lapítania, és ez a harmadik személy nem tudja, vagy nem kívánja ezt megtenni, vélelmezni 
kell, hogy a felek a bíróságot egy másik, az ár vagy szerződési feltétel meghatározására jogo-
sult személy kijelölésére felhatalmazták. 

(2) Ha harmadik személy részéről megállapított ár, vagy más feltétel súlyosan ésszerűt-
len, azt ésszerű árral vagy feltétellel kell pótolni. 
    
Article 6.107 (ex art. 2.104) - Reference to a Non Existent Factor 
   
Where the price or any other contractual term is to be determined by reference to a 
factor which does not exist or has ceased to exist or to be accessible, the nearest 
equivalent factor shall be substituted. 
 
6.107 (ex 2.104) Cikk – Nem létező tényezőre való hivatkozás 
 
Ha az árat, vagy bármely más szerződési feltételt olyan tényezőre tekintettel kell megállapíta-
ni, mely nem létezik, vagy már nem létezik, vagy már nem hozzáférhető, a neki leginkább 
megfelelő értékű tényező pótolja azt. 
 
Article 6.108 (ex art. 2.105) - Quality of Performance 
   
If the contract does not specify the quality, a party must tender performance of at least 
average quality. 
 
6.108 (ex 2.105) Cikk – A szolgáltatás minősége 
 
Ha a szerződés a szolgáltatás minőségét nem határozza meg, a félnek legalább az átlagos mi-
nőségű szolgáltatást kell nyújtania. 
    
Article 6.109 (ex art. 2.109) - Contract for an Indefinite Period 
   
A contract for an indefinite period may be ended by either party by giving notice of 
reasonable length. 
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6.109 (ex 2.109) Cikk – Határozatlan idejű szerződés 
 
A határozatlan idejű szerződést bármely fél ésszerű felmondási idővel küldött felmondási ér-
tesítéssel megszüntetheti. 
 
Article 6.110 (ex art. 2.115) - Stipulation in Favour of a Third Party 
   

(1) A third party may require performance of a contractual obligation when its 
right to do so has been expressly agreed upon between the promisor and the promisee, 
or when such agreement is to be inferred from the purpose of the contract or the 
circumstances of the case. The third party need not be identified at the time the 
agreement is concluded. 

(2) If the third party renounces the right to performance the right is treated as 
never having accrued to it. 

(3) The promisee may by notice to the promisor deprive the third party of the right 
to performance unless: 

(a) the third party has received notice from the promisee that the right has been 
made irrevocable, or 

(b) the promisor or the promisee has received notice from the third party that the 
latter accepts the right. 

 
6.110 (ex 2.115) – Harmadik fél javára szóló kikötés 
 

(1) Valamely szerződési kikötés alapján harmadik fél akkor követelhet teljesítést, ha e 
joga gyakorlásának vonatkozásában az ígéretet tevő és akinek javára az ígértet tették kifeje-
zett megállapodást kötöttek, vagy ha az ilyen megállapodás a szerződés céljából vagy az eset 
körülményeiből következik. A harmadik felet a megállapodás megkötésének időpontjában 
nem kell megnevezni. 

(2) Ha a harmadik fél lemond a teljesítéshez fűződő jogáról, a jogot úgy kell tekinteni, 
mint ha az javára nem is keletkezett volna. 

(3) Az, akinek javára az ígéretet tették az ígéretet tevőhöz intézett értesítésével a harma-
dik felet teljesítéshez fűződő jogától megfoszthatja, kivéve, ha: 

a) a harmadik fél attól, akinek az ígéretet tették olyan értelmű értesítést kapott, hogy tel-
jesítéshez fűződő jogát visszavonhatatlanná tették, vagy 

b) az ígértet tevő vagy az, akinek az ígéretet tették olyan értelmű értesítést kapott a har-
madik féltől, hogy utóbbi a teljesítéshez fűződő jogot elfogadja. 
    
Article 6.111 (ex art. 2.117) - Change of Circumstances 
   

(1) A party is bound to fulfil its obligations even if performance has become more 
onerous, whether because the cost of performance has increased or because the value of 
the performance it receives has diminished. 

(2) If, however, performance of the contract becomes excessively onerous because 
of a change of circumstances, the parties are bound to enter into negotiations with a 
view to adapting the contract or terminating it, provided that: 

(a) the change of circumstances occurred after the time of conclusion of the 
contract, 

(b) the possibility of a change of circumstances was not one which could reasonably 
have been taken into account at the time of conclusion of the contract, and 
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(c) the risk of the change of circumstances is not one which, according to the 
contract, the party affected should be required to bear. 

(3) If the parties fail to reach agreement within a reasonable period, the court may: 
(a) terminate the contract at a date and on terms to be determined by the court; or 
(b) adapt the contract in order to distribute between the parties in a just and 

equitable manner the losses and gains resulting from the change of circumstances. 
In either case, the court may award damages for the loss suffered through a party 

refusing to negotiate or breaking off negotiations contrary to good faith and fair dealing. 
 

6.111 (ex 2.117) Cikk – A körülmények változása 
 

(1) A félnek vállalt kötelezettségeit teljesítenie kell, akkor is, ha a teljesítés – akár mert 
a teljesítési költségei megnövekedtek, akár mert a kapott szolgáltatás értéke lecsökkent – 
számára terhesebbé vált. 

(2) Mindazonáltal ha a szerződés teljesítése a körülmények változása folytán túlzottan 
terhessé válik, a felek a szerződés módosítása, vagy megszüntetése érdekében kötelesek tár-
gyalásokba bocsátkozni, feltéve, ha: 

a) a körülmények változása a szerződés megkötése után következett be, 
b) a körülmények változása nem volt olyan, amit a szerződés megkötésének időpontjá-

ban ésszerűen számításba lehetett volna venni, 
c) a körülmények változásának kockázata nem volt olyan, amit a szerződés szerint az 

érintett félnek kell viselnie. 
(3) Ha a felek ésszerű időtartamon belül nem jutnak megegyezésre, a bíróság: 
a) a szerződést az általa meghatározott időpontban és feltételekkel megszüntetheti; 
vagy 
b) a szerződést akként módosítja, hogy a körülmények változásából adódó veszteséget 

és nyereséget a felek között igazságos és méltányos módon ossza meg. 
A bíróság mindkét esetben megítélheti valamely fél a tárgyalásokat a jóhiszeműség és 

tisztességes eljárás követelményével ellentétes módon elutasító, vagy megszakító magatartá-
sából adódó károkat. 
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CHAPTER 7 – PERFORMANCE 
 

7. FEJEZET - TELJESÍTÉS 
    
Article 7.101 (ex art. 2.106) - Place of Performance 
   

(1) If the place of performance of a contractual obligation is not fixed by or 
determinable from the contract it shall be: 

(a) in the case of an obligation to pay money, the creditor's place of business at the 
time of the conclusion of the contract; 

(b) in the case of an obligation other than to pay money, the obligor's place of bu-
siness at the time of conclusion of the contract. 

(2) If a party has more than one place of business, the place of business for the 
purpose of the preceding paragraph is that which has the closest relationship to the 
contract, having regard to the circumstances known to or contemplated by the parties at 
the time of conclusion of the contract. 

(3) If a party does not have a place of business its habitual residence is to be 
treated as its place of business. 

 
7.101 (ex 2.106) Cikk – A teljesítés helye 
 

(1) Ha a szerződéses kötelezettség teljesítésének helyét a szerződés nem szabja meg, 
vagy a szerződésből meg nem határozható: 

a) pénzfizetésre vonatkozó kötelezettség esetében a hitelező a szerződés megkötésének 
időpontja szerinti üzleti székhelyén; 

b) a pénzfizetésre vonatkozótól eltérő kötelezettség esetén a kötelezett a szerződés meg-
kötésének időpontja szerinti üzleti székhelyén teljesítendő. 

(2)  Ha a félnek egynél több üzletviteli helye van, az előző bekezdés szerinti székhely-
nek az minősül, amely a szerződés megkötésének időpontjában a felek által ismert, vagy ér-
demileg figyelembe vett körülményekre tekintettel a szerződéssel legszorosabb kapcsolatban 
van. 

(3) Ha a félnek nincs üzleti székhelye, annak szokásos tartózkodási helyét kell tekinteni. 
  
Article 7.102 (ex art. 2.107) - Time of Performance 
   
A party has to effect its performance: 

(1) if a time is fixed by or determinable from the contract, at that time; 
(2) if a period of time is fixed by or determinable from the contract, at any time 

within that period unless the circumstances of the case indicate that the other party is to 
choose the time; 

(3) in any other case, within a reasonable time after the conclusion of the contract. 
 

7.102 (ex 2.107) Cikk – A teljesítés ideje 
 
A félnek a teljesítést 

(1) ha annak idejére nézve a szerződés időpontot szab meg, vagy a szerződésből az 
meghatározható, ebben az időpontban; 
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(2) ha a szerződés időtartamot szab meg, vagy az a szerződésből meghatározható, ezen 
időtartamon belül bármely időpontban, kivéve, ha az eset körülményeiből az következik, hogy 
a másik fél választja meg ezt az időpontot; 

(3) minden más esetben a szerződés megkötését követő ésszerű időn belül 
kell véghez vinnie. 
 
Article 7.103 (ex art. 2.108) - Early Performance 
   

(1) A party may decline a tender of performance made before it is due except 
where acceptance of the tender would not unreasonably prejudice its interests. 

(2) A party's acceptance of early performance does not affect the time fixed for the 
performance of its own obligation. 

 
7.103 (ex 2.108) Cikk – Idő előtti teljesítés 

 
(1) A fél az esedékesség ideje előtt felajánlott teljesítést vissza utasíthatja, kivéve, ha a 

felajánlás elfogadása érdekeit ésszerűtlen módon nem sértené. 
(2) Az idő előtti teljesítés a fél által történt elfogadása nem érinti a saját kötelezettsége 

teljesítésére megállapított időpontot. 
 
Article 7.104 - Order of performance 
   
To the extent that the performances of the parties can be rendered simultaneously, the 
parties are bound to render them simultaneously unless the circumstances indicate 
otherwise. 
 
7.104 Cikk – A teljesítés rendje 
 
Abban a mértékben, ahogy a felek szolgáltatásai egyidejűleg teljesíthetők, a felek azokat 
egyidejűleg kötelesek teljesíteni, kivéve, ha a körülményekből más következik. 
  
Article 7.105 - Alternative performance 
   

(1) Where an obligation may be discharged by one of alternative performances, the 
choice belongs to the party who is to perform, unless the circumstances indicate 
otherwise. 

(2) If the party who is to make the choice fails to do so by the time required by the 
contract, then: 

(a) if the delay in choosing is fundamental, the right to choose passes to the other 
party; 

(b) if the delay is not fundamental, the other party may give a notice fixing an 
additional period of reasonable length in which the party to choose must do so. If the 
latter fails to do so, the right to choose passes to the other party. 
    
7.105 Cikk – Vagylagos teljesítés 
 

(1) Ha a kötelezettség teljesítése választható lehetőségek közül eggyel történhet, a vá-
lasztás joga – ha csak a körülményekből más nem következik – a teljesítésre köteles felet ille-
ti. 
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(2) Ha a választásra jogosult fél a szerződés szerint megszabott időben elmulaszt élni a 
választás jogával : 

a) ha a választásra való késedelem lényegi, a választás joga a másik félre száll; 
b) ha a késedelem nem lényeges, a másik fél értesítésével ésszerű póthatáridőt szabhat, 

melyen belül a választásra jogosultnak e jogát gyakorolnia kell. Ha ez utóbbi ezt elmulasztja, 
a választás joga a másik félre száll. 
 
Article 7.106 (ex art. 2.116) - Performance by a Third Person 
   

(1) Except where the contract requires personal performance the obligee cannot 
refuse performance by a third person if: 

(a) the third person acts with the assent of the obligor; or 
(b) the third person has a legitimate interest in performance and the obligor has 

failed to perform or it is clear that it will not p erform at the time performance is due. 
(2) Performance by the third person in accordance with paragraph (1) discharges 

the obligor. 
 

7.106 (ex 2.116) Cikk – Harmadik személy részéről történő teljesítés 
 

 (1) Kivéve annak esetét, ha a szerződés személyes teljesítést követel meg, a jogosult a 
harmadik személy részéről történő teljesítést nem utasíthatja vissza, feltéve, hogy: 

a) a harmadik személy a kötelezett beleegyezésével jár el; vagy 
b) a harmadik személynek a teljesítéshez jogos érdeke fűződik, s a kötelezett a teljesí-

tést elmulasztotta, vagy nyilvánvaló, hogy a teljesítés esedékességének időpontjában nem fog 
teljesíteni. 

(2) A harmadik személy részéről az (1) bekezdéssel összhangban történő teljesítés a kö-
telezettet mentesíti. 
 
Article 7.107 (ex art. 2.110) - Form of Payment 
  

(1) Payment of money due may be made in any form used in the ordinary course of 
business. 

(2) A creditor who, pursuant to the contract or voluntarily, accepts a cheque or 
other order to pay or a promise to pay is presumed to do soonly on condition that it will 
be honoured. The creditor may not enforce the original obligation to pay unless the 
order or promise is not honoured. 

 
7.107 (ex 2.110) Cikk – A fizetés formája 
 

(1) Pénz megfizetése bármely, a szokásos üzletvitel során használt fizetési forma szerint 
történhet. 

(2) Ha a hitelező a szerződés alapján eljárva, vagy önkéntesen csekket, fizetési megbí-
zást vagy fizetési ígérvényt fogad el, vélelmezni kell, hogy azzal a feltétellel cselekszik így, 
hogy az alapján feléje is teljesíteni fognak. A hitelező az eredeti fizetési kötelezettséget nem 
érvényesítheti, kivéve, ha a megbízás vagy ígérvény alapján feléje nem került sor teljesítésre. 
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Article 7.108 (ex art. 2.111) - Currency of Payment 
   

(1) The parties may agree that payment shall be made only in a specified currency. 
(2) In the absence of such agreement, a sum of money expressed in a currency 

other than that of the place where payment is due may be paid in the currency of that 
place according to the rate of exchange prevailing there at the time when payment is 
due. 

(3) If, in a case falling within the preceding paragraph, the debtor has not paid at 
the time when payment is due, the creditor may require payment in the currency of the 
place where payment is due according to the rate of exchange prevailing there either at 
the time when payment is due or at the time of actual payment. 

 
7.108 (ex 2.111) Cikk – A fizetés pénzneme 
 

(1) A felek megállapodhatnak abban, hogy a fizetést egy, meghatározott pénznemben 
kell teljesíteni. 

(2) Ilyen megállapodás hiányában az a pénzösszeg, amely a teljesítés helyétől eltérő 
pénznemben került meghatározásra, a fizetés esedékességének időpontjában irányadó átváltási 
árfolyamnak megfelelőn a teljesítés helyének pénznemében is megfizethető. 

(3) Ha azonban az előző bekezdés hatálya alá eső esetben az adós az esedékesség idejé-
ben nem fizet, a hitelező a fizetés esedékességének helye szerinti pénznemben akár az esedé-
kesség időpontja szerinti, akár a tényleges fizetéskor érvényes átváltási árfolyamon követelhe-
ti a teljesítést. 
 
Article 7.109 (ex art. 2.112) - Appropriation of Performance 
   

(1) Where a party has to perform several obligations of the same nature and the 
performance tendered does not suffice to discharge all ofthe obligations, then subject to 
paragraph 4 the party may at the time of its performance declare to which obligation 
the performance is tobe appropriated. 

(2) If the performing party does not make such a declaration, the other party may 
within a reasonable time appropriate the performance tosuch obligation as it chooses. It 
shall inform the performing party of the choice. However, any such appropriation to an 
obligation which: 

(a) is not yet due, or 
(b) is illegal, or 
(c) is disputed, 
is invalid. 
(3) In the absence of an appropriation by either party, and subject to paragraph 4, 

the performance is appropriated to that obligation whichsatisfies one of the following 
criteria in the sequence indicated: 

(a) the obligation which is due or is the first to fall due; 
(b) the obligation for which the obligee has the least security; 
(c) the obligation which is the most burdensome for the obligor, 
(d) the obligation which has arisen first. 
If none of the preceding criteria applies, the performance is appropriated 

proportionately to all obligations. 
(4) In the case of a monetary obligation, a payment by the debtor is to be 

appropriated, first, to expenses, secondly, to interest, andthirdly, to principal, unless the 
creditor makes a different appropriation. 
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7.109 (ex 2.112) Cikk – A teljesítés elszámolása 
 

(1) Ha a félnek több, azonos természetű kötelezettséget kell teljesítenie és a felajánlott 
teljesítés nem elegendő valamennyi kötelezettség fedezetére, a (4) bekezdésben foglaltaknak 
megfelelően a fél a teljesítés időpontjában megjelölheti, hogy a teljesítést mely kötelezettsége 
vonatkozásában kell elszámolni. 

(2) Ha a teljesítő fél nem tesz ilyen bejelentést, a másik fél a teljesítést ésszerű határidőn 
az általa választott kötelezettség vonatkozásában számolhatja el. A teljesítő felet választásáról 
tájékoztatnia kell. Mindazonáltal olyan kötelezettség vonatkozásában való elszámolás, mely: 

a) még nem esedékes, vagy 
b) jogellenes, vagy 
c) vitatott 
érvénytelen. 
(3) Ha egyik fél részéről sem történik ilyen elszámolás, a (4) bekezdésnek megfelelően 

a teljesítést annak a kötelezettségre kell elszámolni, mely a következő ismérveknek a megje-
lölt sorrendiség szerint megfelel: 

a) az esedékes kötelezettségre, vagy arra, mely elsőként válik esedékessé; 
b) arra a kötelezettségre, amelyre a jogosultnak legkevésbé van biztosítéka; 
c) arra a kötelezettségre, amely legterhesebb a kötelezett számára; 
d) arra a kötelezettségre, mely elsőként keletkezett. 
Ha egyik előző ismérv sem alkalmazható, a teljesítést valamennyi kötelezettségre ará-

nyosan kell elszámolni. 
(4) Pénzfizetési kötelezettség estében az adós teljesítését először a költségek, majd az 

esedékes kamat, végül a főtartozásra kell elszámolni, kivéve, ha a hitelező a fizetésre eltérő 
felosztást kíván alkalmazni. 
 
Article 7.110 (ex art. 2.113) - Property Not Accepted 
   

(1) A party who is left in possession of tangible property other than money because 
of the other party's failure to accept or retake the property must take reasonable steps 
to protect and preserve the property. 

(2) The party left in possession may discharge its duty to deliver or return: 
(a) by depositing the property on reasonable terms with a third person to be held 

to the order of the other party, and notifying the other party of this; or 
(b) by selling the property on reasonable terms after notice to the other party, and 

paying the net proceeds to that party. 
(3) Where, however, the property is liable to rapid deterioration or its preservation 

is unreasonably expensive, the party must take reasonable steps to dispose of it. It may 
discharge its duty to deliver or return by paying the net proceeds to the other party. 

(4) The party left in possession is entitled to be reimbursed or to retain out of the 
proceeds of sale any expenses reasonably incurred. 

 
7.110 (ex 2.113) – El nem fogadott javak 
 

(1) A fél, aki – akár, mert a másik fél az átvételt elmulasztotta, akár mert azt vissza vette 
- nem pénzbeni anyagi javak birtokában marad, ésszerű lépéseket kell, hogy tegyen javak 
megőrzése és állagmegvóvása érdekében. 

(2) A birtokban maradt fél a szállításra, vagy visszaszolgáltatásra vonatkozó kötelezett-
ségét teljesítheti, ha 
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a) ésszerű időre a javakat harmadik személynél a másik fél rendelkezési jogával letétbe 
helyezi, s a másik felet erről értesíti; vagy 

b) a javakat a másik félhez intézett nyilatkozat után ésszerű feltételekkel értékesíti, s a 
tiszta árbevételt e fél részére megfizeti. 

(3) Ha azonban a javak gyors állagromlásnak vannak kitéve, vagy megőrzésük ésszerűt-
lenül költséges lenne, a félnek ésszerű lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy azokat 
értékesítse. Szállítási, vagy visszaszolgáltatási kötelezettsége alól mentesülhet, ha a tiszta ár-
bevételt a másik fél részére megfizeti. 

(4) A vagyontárgy birtokában maradt fél jogosult arra, hogy az értékesítéssel kapcsola-
tosan felmerült, bármely ésszerű költségét megtérítsék, vagy azokat vissza tartsa. 
 
Article 7.111 (ex art. 2.114) - Money not Accepted 
   
Where a party fails to accept money properly tendered by the other party, that party 
may after notice to the first party discharge its obligation to pay by depositing the 
money to the order of the first party in accordance with the law of the place where 
payment is due. 
 
7.111 (ex 2.114) Cikk – El nem fogadott pénz 
 
Ha a fél a másik fél részéről megfelelően felajánlott pénzteljesítés elfogadását elmulasztja, az 
utóbbi fél az első félhez intézett értesítés után a pénzösszeg a fizetés helye szerinti ország jo-
gának megfelelő módon, az első fél rendelkezési jogával való letétbe helyezésével kötelezett-
sége alól szabadul. 
 
Article 7.112 - Costs of performance 
   
Each party shall bear the costs of performance of its obligations. 
 
7.112 Cikk – A teljesítés költségei 
 
Mindegyik félnek viselnie kell kötelezettsége teljesítésének költségeit. 
 

CHAPTER 8 - NON-PERFORMANCE AND REMEDIES IN 
GENERAL 

 

8. FEJEZET – NEMTELJESÍTÉS ÉS JOGORVOSLATOK ÁL-
TALÁBAN 

    
 
Article 8.101 (ex art. 3.101) - Remedies Available 
   

(1) Whenever a party does not perform an obligation under the contract and the 
non-performance is not excused under Article 8.108, the aggrieved party may resort to 
any of the remedies set out in Chapter 9. 

(2) Where a party's non-performance is excused under Article 8.108, the aggrieved 
party may resort to any of the remedies set out in Chapter 9 except claiming 
performance and damages. 
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(3) A party may not resort to any of the remedies set out in Chapter 9 to the extent 
that its own act caused the other party's non-performance. 
  
8.101 (ex 3.101) Cikk – Rendelkezésre álló jogorvoslatok 
 

(1) Ha a fél a szerződés szerinti valamely kötelezettségét nem teljesíti, s a nem teljesítés 
a 8.108 Cikk értelmében kimentésre nem kerül, a sérelmet szenvedett fél bármely, a 9. Fejezet 
szerinti bármely jogorvoslathoz folyamodhat. 

(2) Ha a fél nem teljesítése a 8.108 Cikk szerint kimentésre kerül, a sérelmet szenvedett 
fél bármely, a 9. Fejezet szerinti bármely jogorvoslathoz folyamodhat, kivéve a teljesítés kö-
vetelését és a kártérítést. 

(3) A fél abban a mértékben, amennyiben a másik fél nemteljesítését az ő saját nem tel-
jesítése eredményezte, nem folyamodhat a 9. Fejezet szerinti jogorvoslatokhoz. 
 
Article 8.102 (ex art. 3.102) - Cumulation of Remedies 
   
Remedies which are not incompatible may be cumulated. In particular, a party is not 
deprived of its right to damages by exercising its right to any other remedy. 
 
8.102 (ex. 3.102) Cikk – Jogorvoslatok halmazata 
 
Egymást ki nem záró jogorvoslatok halmozódhatnak. A fél bármely más jogorvoslathoz való 
joga gyakorlásával különösképpen nem veszti el a kártérítés igényléséhez való jogát. 
    
Article 8.103 (ex art. 3.103) - Fundamental Non-Performance 
   
A non-performance of an obligation is fundamental to the contract if: 

(a) strict compliance with the obligation is of the essence of the contract; or 
(b) the non-performance substantially deprives the aggrieved party of what it was 

entitled to expect under the contract, unless the other party did not foresee and could 
not reasonably have foreseen that result; or 

(c) the non-performance is intentional and gives the aggrieved party reason to 
believe that it cannot rely on the other party's future performance. 
 
8.103 (ex 3.103) Cikk – Alapvető nemteljesítés 
 
Valamely kötelezettség szerződés szerinti nem teljesítése alapvető, ha: 

a) a teljesítésre vonatkozó, szigorú értelemben vett kötelezettségvállalás a szerződés lé-
nyeges részét képezi; vagy 

b) a nemteljesítés jelentős mértékben megfosztja a sérelmet szenvedet felet attól, amit a 
szerződés alapján jogosult elvárni, kivéve, ha a másik fél nem látta előre, vagy ésszerűen gon-
dolkodva nem láthatta előre ezt a következményt, vagy 

c) a nemteljesítés szándékos, s a sérelmet szenvedett félnek okot ad annak feltételezésé-
re, hogy a másik fél jövőbeni teljesítésében nem bizakodhat. 
 
Article 8.104 (ex art. 3.104) - Cure by Non-Performing Party 
   
A party whose tender of performance is not accepted by the other party because it does 
not conform to the contract may make a new and conforming tender where the time for 
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performance has not yet arrived or the delay would not be such as to constitute a 
fundamental non-performance. 
 
8.104 (ex 3.104) Cikk – Orvoslás a nem teljesítő fél által 
 
A fél, akinek felajánlott teljesítését a másik fél azért nem fogadja el, mert az a szerződésnek 
nem felel meg, a teljesítést újból, megfelelő módon felajánlhatja, ha a teljesítés ideje még nem 
érkezett el, vagy a késedelem nem tekintendő úgy, mint ami alapvető nemteljesítést eredmé-
nyez. 
   
Article 8.105 (ex art. 3.105) - Assurance of Performance 
   

(1) A party who reasonably believes that there will be a fundamental non-
performance by the other party may demand adequate assurance of due performance 
and meanwhile may withhold performance of its own obligations so long as such 
reasonable belief continues. 

(2) Where this assurance is not provided within a reasonable time, the party 
demanding it may terminate the contract if it still reasonably believes that there will be 
a fundamental non-performance by the other party and gives notice of termination 
without delay. 

 
8.105 (ex 3.105) Cikk – A teljesítés biztosítása 
 

(1) A fél, aki ésszerűen tételezi fel azt, hogy a másik fél részéről alapvető nemteljesítés 
várható, az esedékes teljesítésre megfelelő biztosítékot követelhet, és eközben saját kötele-
zettségei teljesítését – mindaddig, amíg az ésszerű feltételezése megalapozott - visszatarthatja. 

(2) Ha a biztosítékadás ésszerű időn belül nem történik meg, az azt kérő fél – ha még 
mindig ésszerűen tételezheti fel, hogy a másik fél részéről alapvető nem teljesítés várható és 
késedelem nélkül értesítést küld a megszüntetésről - a szerződést megszüntetheti. 
  
Article 8.106 (ex art. 3.106) - Notice Fixing Additional Period for Performance 
   

(1) In any case of non-performance the aggrieved party may by notice to the other 
party allow an additional period of time for performance. 

(2) During the additional period the aggrieved party may withhold performance of 
its own reciprocal obligations and may claim damages, but it may not resort to any other 
remedy. If it receives notice from the other party that the latter will not perform within 
that period, or if upon expiry of that period due performance has not been made, the 
aggrieved party may resort to any of the remedies that may beavailable under Chapter 
9. 

(3) If in a case of delay in performance which is not fundamental the aggrieved 
party has given a notice fixing an additional period of timeof reasonable length, it may 
terminate the contract at the end of the period of notice. The aggrieved party may in its 
notice provide that if the other party does not perform within the period fixed by the 
notice the contract shall terminate automatically. If the period stated is too short, the 
aggrieved party may terminate, or, as the case may be, the contract shall terminate 
automatically, only after a reasonable periodfrom the time of the notice. 
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8.106 (ex 3.106) Cikk – Teljesítési póthatáridőt tűző értesítés 
 

(1) Bármely nemteljesítés esetén a sérelmet szenvedett fél a másik félhez intézett értesí-
tésével póthatáridőt engedélyezhet a teljesítésre. 

(2) A póthatáridő alatt a sérelmet szenvedett fél visszatarthatja a saját viszonos szolgál-
tatásainak teljesítését, és kártérítést követelhet, nem vehet azonban igénybe más jogkövet-
kezményt. Ha értesítést kap a másik féltől arról, hogy ez utóbbi ebben az időszakban nem fog 
teljesíteni, vagy ha ennek az időszaknak a lejártával az esedékes teljesítés nem történt meg, a 
sérelmet szenvedett fél bármely jogkövetkezményt igénybe vehet, amely a 9. Fejezet szerint 
lehetséges. 

(3) Ha nem alapvető jellegű teljesítési késedelem esetén a sérelmet szenvedett fél éssze-
rű hosszúságú póthatáridőt tűző értesítést küldött, az értesítés szerinti határidő lejártával a 
szerződést megszüntetheti. A sérelmet szenvedett fél az értesítésben kikötheti, hogy ha a má-
sik fél a teljesítést az értesítésben rögzített időszakon belül elmulasztja, a szerződés automati-
kusan megszűnik.  Ha a megállapított határidő túl rövid, a sérelmet szenvedett fél a szerződést 
csak az értesítésben tűzött időponthoz képest ésszerű határidőn belül szüntetheti meg, vagy 
szűnhet meg automatikusan. 
    
Article 8.107 (ex art. 3.107) - Performance Entrusted to Another 
   
A party who entrusts performance of the contract to another person remains 
responsible for performance. 
 
8.107 (ex 3.107) Cikk – Másra bízott teljesítés 
 
Az a fél, aki a szerződés teljesítését más személyre bízza, a teljesítésért felelős marad. 
    
Article 8.108 (ex art 3.108) - Excuse Due to an Impediment 
   

(1) A party's non-performance is excused if it proves that it is due to an 
impediment beyond its control and that it could not reasonably have been expected to 
take the impediment into account at the time of the conclusion of the contract, or to have 
avoided or overcome the impediment or its consequences. 

(2) Where the impediment is only temporary the excuse provided by this article 
has effect for the period during which the impediment exists. However, if the delay 
amounts to a fundamental non-performance, the obligee may treat it as such. 

(3) The non-performing party must ensure that notice of the impediment and of its 
effect on its ability to perform is received by the other party within a reasonable time 
after the non-performing party knew or ought to have known of these circumstances. 
The other party is entitled to damages for any loss resulting from the non-receipt of such 
notice. 

 
8.108 (ex 3.108) Cikk – Akadályoztatás miatti kimentés 
 

(1) A fél nem teljesítése kimentett, ha bizonyítja, hogy olyan akadályra vezethető visz-
sza, mely ellenőrzési körén kívül merült fel, s mely akadály a szerződés megkötésében éssze-
rűen nem volt számításba vehető, vagy az akadály vagy annak következményei nem voltak 
elháríthatók vagy leküzdhetők. 
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(2) Ha az akadály csak időleges, a jelen Cikk szerinti kimentés az akadály fennállása 
időtartamára bír hatállyal. Mindazonáltal ha a késedelem alapvető nem teljesítésnek számít, a 
jogosult azt ekként kezelheti. 

(3) A nem teljesítő félnek biztosítania kell, hogy az akadályról és az akadály a fél telje-
sítési képességére gyakorolt hatásáról való értesítés a másik fél részéről – miután a nem telje-
sítő fél tudomást szerzett, vagy tudomást kellett volna, hogy szerezzen e körülményekről – 
ésszerű időn belül kézhez vételre kerüljön. A másik fél az ilyen értesítés elmaradásából adódó 
károk és bármely veszteség megtérítésére jogosult. 
    
Article 8.109 (ex 3.109) - Clause Limiting or Excluding Remedies 
   
Remedies for non-performance may be excluded or restricted unless it would be 
contrary to good faith and fair dealing to invoke the exclusion or restriction. 
 
8.109 (ex 3.109) Cikk – A jogorvoslatokat korlátozó vagy kizáró záradék 
 
A nem teljesítésért való jogorvoslatok kizárhatók vagy korlátozhatók, kivéve, ha a kizárásra, 
vagy korlátozásra való hivatkozás a jóhiszeműséggel és a tisztességes eljárás követelményé-
vel ellentétes lenne. 
 

CHAPTER 9 - PARTICULAR REMEDIES FOR NON-
PERFORMANCE 

 

9. FEJEZET – A NEMTELJESÍTÉS KÜLÖNÖS JOGORVOS-
LATAI 

 
Section 1 - Right to Performance 

 
1. Rész – Jog a teljesítéshez 

    
Article 9.101 (ex art. 4.101) - Monetary Obligations 
   

(1) The creditor is entitled to recover money which is due. 
(2) Where the creditor has not yet performed its obligation and it is clear that the 

debtor will be unwilling to receive performance, the creditor may nonetheless proceed 
with its performance and may recover any sum due under the contract unless: 

(a) it could have made a reasonable substitute transaction without significant effort 
or expense; or 

(b) performance would be unreasonable in the circumstances. 
 

9.101 (ex 4.101) Cikk – Pénzkötelezettség 
 

(1) A hitelező jogosult arra, hogy a pénztartozást esedékességekor követelje. 
(2) Ha a hitelező saját kötelezettségét még nem teljesítette, s nyilvánvaló, hogy az adós 

a teljesítést nem kívánja elfogadni, a hitelező a teljesítést mindazonáltal folytathatja és a szer-
ződés  szerint esedékes valamennyi összeget követelheti, kivéve:  

a) jelentős ráfordítás vagy költség nélkül másik, fedezeti ügyletet kötésére volna lehető-
sége; vagy  

b) a teljesítés az adott körülmények között ésszerűtlen lenne. 



AZ EURÓPAI SZERZŐDÉSI JOG ALAPELVEI 
___________________________________________________________________________ 

58 

    
Article 9.102 (ex art. 4.102) - Non-monetary Obligations 
   

(1) The aggrieved party is entitled to specific performance of an obligation other 
than one to pay money, including the remedying of a defective performance. 

(2) Specific performance cannot, however, be obtained where: 
(a) performance would be unlawful or impossible; or 
(b) performance would cause the obligor unreasonable effort or expense; or 
(c) the performance consists in the provision of services or work of a personal 

character or depends upon a personal relationship, or 
(d) the aggrieved party may reasonably obtain performance from another source. 
(3) The aggrieved party will lose the right to specific performance if it fails to seek 

it within a reasonable time after it has or ought to have become aware of the non-
performance. 

 
9.102 (ex 4.102) Cikk – Nem pénzbeni kötelezettségek 
 

(1) A károsultnak joga van a meghatározott, a pénz megfizetésétől eltérő kötelezettség 
teljesítésének követelésére, ide értve a hibás teljesítésért való jogorvoslatot is. 

(2) Mindazonáltal a meghatározott teljesítés nem követelhető, ha: 
a) a teljesítés jogellenes vagy lehetetlen lenne; vagy 
b) a teljesítés a kötelezett számára ésszerűtlen erőfeszítéssel vagy költséggel járna; vagy 
c) a teljesítés személyes jellegű szolgáltatás vagy munka ellátásából áll, vagy személyes 

kapcsolaton alapul; vagy 
d) a károsult ésszerűen teljesítéshez juthat más forrásból. 
(3) A károsult elveszti a meghatározott teljesítéshez való jogát, ha - attól számítva, hogy 

a nem teljesítés tudomására jutott, vagy tudomására kellett volna jutnia - ésszerű időn belül 
nem él vele. 
 
Article 9.103 (ex art 4.103) - Damages Not Precluded 
   
The fact that a right to performance is excluded under this Section does not preclude a 
claim for damages. 
 
9.103 (ex 4.103) Cikk – Nem eleve kizárt kárigény 
 
A tény, hogy a teljesítéshez való jog jelen Rész szerinti módon ki lett zárva, nem jelenti, hogy 
a károk megtérítésére vonatkozó igény is eleve kizárásra került. 
 

Section 2 - Right To Withhold Performance 
 

2. Rész -  A teljesítés visszatartásához való jog 
    
 
Article 9.201 (ex art 4.201) - Right to Withhold Performance 
   

(1) A party who is to perform simultaneously with or after the other party may 
withhold performance until the other has tendered performance or has performed. The 
first party may withhold the whole of its performance or a part of it as may be 
reasonable in the circumstances. 
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(2) A party may similarly withhold performance for as long as it is clear that there 
will be a non-performance by the other party when the other party's performance 
becomes due. 

 
9.201 (ex 4.201) Cikk – A teljesítés visszatartásához való jog 
 

(1) A fél, aki a másik féllel egyidejűleg, vagy a másik fél után kell, hogy teljesítsen, a 
teljesítést vissza tarthatja, amíg a másik fél a teljesítést felajánlotta, vagy teljesített. Az első 
fél teljesítését – ahogy az a körülményekből ésszerűen adódik - egészben vagy részben tart-
hatja vissza. 

(2) A fél hasonlóképpen visszatarthatja a teljesítést mindaddig, ameddig nyilvánvaló, 
hogy a másik fél részéről e fél teljesítésének esedékességekor nemteljesítés várható. 
 

Section 3 - Termination Of The Contract 
 

3. Rész – A szerződés megszüntetése 
 
    
Article 9.301 (ex art. 4.301) - Right to Terminate the Contract 
   

(1) A party may terminate the contract if the other party's non-performance is 
fundamental. 

(2) In the case of delay the aggrieved party may also terminate the contract under 
Article 8.106 (3). 
 
9.301 (ex 4.301) Cikk – A szerződés megszüntetéséhez való jog 
 

(1) A fél a szerződést megszüntetheti, ha a másik fél nemteljesítése alapvető. 
(2) Késedelem esetén a sérelmet szenvedett fél a szerződést a 8.106 Cikk (3) bekezdése 

szerint is megszüntetheti. 
  
Article 9.302 (ex art 4.302) - Contract to be Performed in Parts 
   
If the contract is to be performed in separate parts and in relation to a part to which a 
counter-performance can be apportioned, there is a fundamental non-performance, the 
aggrieved party may exercise its right to terminate under this Section in relation to the 
part concerned. It may terminate the contract as a whole only if the non-performance is 
fundamental to the contract as a whole. 
 
9.302 (ex 4.302) Cikk – Részletekben teljesítendő szerződés 
 
Ha a szerződés elkülönült részekben teljesítendő, és valamely rész összefüggésében - mellyel 
szemben ellenkező irányú teljesítés arányosan felosztható része állhat - alapvető nemteljesítés 
esete forog fenn, a sérelmet szenvedett fél a jelen Rész szerinti, a szerződés megszüntetéséhez 
való jogát az érintett rész vonatkozásában gyakorolhatja. A szerződést egészében csak akkor 
szüntetheti meg, ha a nemteljesítés a szerződés egésze vonatkozásában minősül alapvetőnek. 
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Article 9.303 (ex art. 4.303) - Notice of Termination 
   

(1) A party's right to terminate the contract is to be exercised by notice to the other 
party. 

(2) The aggrieved party loses its right to terminate the contract unless it gives 
notice within a reasonable time after it has or ought to have become aware of the non-
performance. 

(3) (a) When performance has not been tendered by the time it was due, the 
aggrieved party need not give notice of termination before a tender has been made. If a 
tender is later made it loses its right to terminate if it does not give such notice within a 
reasonable time after it has or ought to have become aware of the tender. 

(b) If, however, the aggrieved party knows or has reason to know that the other 
party still intends to tender within a reasonable time, and the aggrieved party 
unreasonably fails to notify the other party that it will not accept performance, it loses 
its right to terminate if the other party in fact t enders within a reasonable time. 

(4) If a party is excused under Article 8.108 through an impediment which is total 
and permanent, the contract is terminated automatically and without notice at the time 
the impediment arises. 

 
9.303 (ex 4.303) Cikk – Értesítés a megszüntetésről 
 

(1) A fél a szerződés megszüntetéséhez való joga a másik félhez intézett értesítéssel 
gyakorolandó. 

(2) A sérelmet szenvedett fél elveszíti a szerződés megszüntetéséhez való jogát, ha azt 
követően, hogy a nemteljesítésről tudomást szerzett, vagy tudomást kellett szereznie az értesí-
tést ésszerű időn belül nem küldi el. 

(3) (a) Ha a teljesítés esedékessége időpontjáig nem került felajánlásra, a sérelmet szen-
vedett félnek a megszüntetési értesítést nem szükséges az előtt elküldenie, hogy a felajánlás 
megtörtént. Amennyiben a felajánlás később megtörtént, a sérelmet szenvedett fél elveszti a 
megszüntetéshez való jogát, ha azt követően, hogy a felajánlásról tudomást szerzett, vagy 
tudomást kellett szereznie, az értesítéssel ésszerű időn belül nem él. 

(b) Mindazonáltal ha a sérelmet szenvedett fél tudomással bír, vagy tudomással kellene, 
hogy bírjon arról, hogy a másik félnek továbbra is szándékában áll a teljesítés ésszerű időn 
belüli felajánlása, s a másik fél ésszerűtlen módon elmulasztja a másik felet arról értesíteni, 
hogy a teljesítést nem fogja elfogadni, elveszti a megszüntetéshez való jogát, ha a másik fél a 
teljesítést ténylegesen ésszerű időn belül a teljesítést felajánlja. 

(4) Ha a fél nemteljesítése a 8.108 Cikk értelmében - olyan akadályra visszavezethető-
en, mely teljes és állandó - kimentésre kerül, a szerződés automatikusan és értesítés nélkül 
abban az időpontban megszűnik, mikor az akadályoztatás felmerül. 
 
Article 9.304 (ex art. 4.304) - Anticipatory Non-Performance 
   
Where prior to the time for performance by a party it is clear that there will be a 
fundamental non-performance by it the other party may terminate the contract. 
 
9.304 (ex 4.304) Cikk – Várható nemteljesítés 
 
Ha a fél általi teljesítés időpontját megelőzően nyilvánvalóvá vált, hogy e fél részéről alapvető 
nem teljesítés várható, a másik fél megszüntetheti a szerződést. 
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Article 9.305 (ex art. 4.305) - Effects of Termination in General 
   

(1) Termination of the contract releases both parties from their obligation to effect 
and to receive future performance, but, subject to Articles 9.306 to 9.308, does not affect 
the rights and liabilities that have accrued up to the time of termination. 

(2) Termination does not affect any provision of the contract for the settlement of 
disputes or any other provision which is to operate even after termination. 
 
9.305 (ex 4-305) Cikk – A megszüntetés hatásai általában 
 

(1) A szerződés megszüntetése mindkét felet mentesíti azon kötelezettsége alól, hogy a 
jövőben szolgáltatást teljesítsen és átvegyen, de a 9.306-9.308 Cikkekben foglaltaknak megfe-
lelően nem érintik a jogokat és kötelezettségeket, melyek a megszüntetés időpontjáig kelet-
keztek. 

(2) A megszüntetés nem érinti a szerződésnek a viták rendezését célzó semmilyen ren-
delkezését, sem pedig a szerződés bármely más olyan feltételét, amely a megszüntetés után is 
hatályosak. 

 
Article 9.306 (ex art. 4.306) - Property Reduced in Value 
   
A party who terminates the contract may reject property previously received from the 
other party if its value to the first party has been fundamentally reduced as a result of 
the other party's non-performance. 
 
9.306 (ex 4.306) Cikk – Dolog értékcsökkenése 
 
A szerződést megszüntető fél a másik féltől kapott dolgot visszautasíthatja, ha annak értéke a 
másik fél nemteljesítése eredményeként az első fél számára alapvetően lecsökkent. 
    
Article 9.307 (ex art. 4.307) - Recovery of Money Paid 
   
On termination of the contract a party may recover money paid for a performance 
which it did not receive or which it properly rejected. 
 
9.307 (ex 4.307) Cikk – Megfizetett pénz visszakövetelése 
 
A szerződés megszüntetésekor a fél az elmaradt, vagy jogszerű módon vissza utasított teljesí-
tés fejében megfizetett pénzt vissza követelheti. 
    
Article 9.308 (ex art 4.308) - Recovery of Property 
   
On termination of the contract a party who has supplied property which can be 
returned and for which it has not received payment or other counter-performance may 
recover the property. 
 
9.308 (ex 4.308) Cikk – Dolgok visszakövetelése 
 
A szerződés megszüntetésekor a fél vissza követelheti azt az általa szolgáltatott dolgot, amely 
visszaadható, és amiért fizetést, vagy más ellenszolgáltatást nem kapott. 
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Article 9.309 (ex art. 4.309) - Recovery for Performance that Cannot be Returned 
   
On termination of the contract a party who has rendered a performance which cannot 
be returned and for which it has not received payment or other counter-performance 
may recover a reasonable amount for the value of the performance to the other party. 
 
9.309 (ex 4.309) Cikk – Vissza nem szolgáltatható teljesítésére vonatkozó követelés 
 
A szerződés megszüntetésekor az a fél, aki olyan teljesítést nyújtott, mely vissza nem szolgál-
tatható, és amiért fizetést vagy más ellenszolgáltatást nem kapott a másik fél felé nyújtott 
szolgáltatás értékének megfelelő, ésszerű összeg megtérítését követelheti. 
 
 

Section 4 - Price Reduction 
 

4. Rész - Árcsökkentés 
    
Article 9.401 (ex art 4.401) - Right to Reduce Price 
   

(1) A party who accepts a tender of performance not conforming to the contract 
may reduce the price. This reduction shall be proportionate to the decrease in the value 
of the performance at the time this was tendered compared to the value which a 
conforming tender would have had at that time. 

(2) A party who is entitled to reduce the price under the preceding paragraph and 
who has already paid a sum exceeding the reduced price may recover the excess from 
the other party. 

(3) A party who reduces the price cannot also recover damages for reduction in the 
value of the performance but remains entitled to damages for any further loss it has 
suffered so far as these are recoverable under Section 5 of this Chapter. 

 
9.401 (ex 4.401) Cik – Az ár csökkentéséhez való jog 
 

(1) Az a fél, amelyik a felajánlott, szerződésnek meg nem felelő teljesítés felajánlását 
elfogadja, az árat csökkentheti. Ennek az árcsökkentésnek arányban kell lennie azzal a teljesí-
tés értékében bekövetkezett csökkenéssel, mely a felajánlás időpontjában a felajánlott, és azon 
teljesítési érték között mutatkozik, amelyet szerződésszerűen fel kellett volna ajánlani. 

(2) A fél, aki az előző bekezdés értelmében árcsökkentésre jogosult, s aki a csökkentett 
árat meghaladó mértékű összeget már megfizette, a másik féltől a különbözet visszatérítését 
követelheti. 

(3) Az a fél, aki az árat csökkenti, nem követelheti kártérítést a teljesítés értékében beál-
lott csökkenésért, de jogosult marad arra, hogy bármely további elszenvedett vesztesége vo-
natkozásában – annyiban, amennyiben azok jelen Fejezet 5. Része szerint megtéríthetők – 
kártérítést követeljen. 
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  Section 5 - Damages and Interest 

 
5. Rész – Kártérítés és kamatok 

 
 
Article 9.501 (ex art. 4.501) - Right to Damages 
   

(1) The aggrieved party is entitled to damages for loss caused by the other party's 
non-performance which is not excused under Article 8.108. 

(2) The loss for which damages are recoverable includes: 
(a) non-pecuniary loss; and 
(b) future loss which is reasonably likely to occur. 
 

9.501 (ex 4.501) Cikk – A kártérítéshez való jog 
 

(1) A sérelmet szenvedett fél kártérítésre jogosult a másik fél a 8.108 Cik értelmében 
kimentésre nem került nem teljesítésével okozott veszteségeiért. 

(2) A veszteség, amiért kártérítés követelhető magában foglalja: 
a) a nem pénzben kifejezhető kárt; és 
b) olyan jövendőbeli veszteséget, melynek bekövetkezése ésszerűen várható. 

    
Article 9.502 (ex art 4.502) - General Measure of Damages 
   
The general measure of damages is such sum as will put the aggrieved party as nearly as 
possible into the position in which it would have been if the contract had been duly 
performed. Such damages cover the loss which the aggrieved party has suffered and the 
gain of which it has been deprived. 
 
9.502 (ex 4.502) Cikk – A kártérítés általános mértéke 
 
A kártérítés általános mértéke az az összeg, melynek révén a sérelmet szenvedett fél, ameny-
nyire csak lehetséges abba a helyzetbe kerül, amelyben akkor lenne, ha a szerződés megfele-
lően teljesítésre került volna. Ezen kártérítésnek fedeznie kell a károsult által elszenvedett 
veszteséget, és azt a hasznot, amelytől a nemteljesítés megfosztotta őt. 
    
Article 9.503 (ex art. 4.503) - Foreseeability 
   
The non-performing party is liable only for loss which it foresaw or could reasonably 
have foreseen at the time of conclusion of the contract as a likely result of its non-
performance, unless the non-performance was intentional or grossly negligent. 
 
9.503 (ex 4.503) Cikk – Előreláthatóság 
 
A nemteljesítő fél csak azért a veszteségért felel, amelyet a szerződés megkötése idején, mint 
nemteljesítésének valószínű következményét előre látott, vagy ésszerűen előre láthatott, kivé-
ve, ha a nemteljesítés szándékos vagy súlyosan gondatlan volt. 
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Article 9.504 - Loss Attributable to Aggrieved Party (new; previously part of 4.504) 
   
The non-performing party is not liable for loss suffered by the aggrieved party to the 
extent that the aggrieved party contributed to the non-performance or its effects. 
 
9.504 (új, korábban a 4.504 részét képező) Cikk – A sérelmet szenvedett félnek tulajdonítha-
tó veszteség 
 
A nem teljesítő fél abban a mértékben, amennyiben a sérelmet szenvedő fél a nem teljesítés-
ben vagy hatásaiban közrehatott, nem felel az utóbbi által elszenvedett veszteségekért. 
 
Article 9.505 - Reduction of loss (previously part of 4.504) 
   

(1) The non-performing party is not liable for loss suffered by the aggrieved party 
to the extent that the aggrieved party could have reduced the loss by taking reasonable 
steps. 

(2) The aggrieved party is entitled to recover any expenses reasonably incurred in 
attempting to reduce the loss. 
 
9.505 (korábban a 4.504 részét képező) Cikk - Kárenyhítés 

 
(1) A nem teljesítő fél abban a mértékben, amennyiben a sérelmet szenvedett fél ésszerű 

lépések megtételével a veszteséget csökkenthette volna, az utóbbi által elszenvedett vesztesé-
gért nem felel. 

(2) A sérelmet szenvedett fél jogosult mindazon költsége megtérítésére, amely a veszte-
ség csökkentésének megkísérlése során ésszerűen felmerült. 
 
Article 9.506 (ex art. 4.505) - Substitute Transaction 
   
Where the aggrieved party has terminated the contract and has made a substitute 
transaction within a reasonable time and in a reasonable manner, it may recover the 
difference between the contract price and the price of the substitute transaction as well 
as damages for any further loss so far as these are recoverable under this Section. 
 
9.506 (ex 4.505) Cikk – Fedezeti ügylet 
 
Ha a sérelmet szenvedett fél megszüntette a szerződést, és ésszerű időn belül, valamint éssze-
rű módon fedezeti ügyletet kötött, jogosult a szerződéses ár és a fedezeti ügylet ára közötti 
különbözetre, továbbá annyiban, amennyiben azok jelen Rész hatálya alatt követelhetők, a 
további veszteségei utáni kárai megtérítésre is. 
  
Article 9.507 (ex art. 4.506) - Current Price 
   
Where the aggrieved party has terminated the contract and has not made a substitute 
transaction but there is a current price for the performance contracted for, it may 
recover the difference between the contract price and the price current at the time the 
contract is terminated as well as damages for any further loss so far as these are 
recoverable under this Section. 
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9.507 (ex 4.506) Cikk – Napi piaci ár 
 
Ha a sértett fél megszüntette a szerződést, és nem kötött fedezeti ügyletet, de a szerződött tel-
jesítésre napi piaci ár érvényes, követelheti a szerződéses ár és a szerződés megszűnésekori 
napi piaci ár közötti különbséget, valamint további kárai megtérítését, abban a mértékben, 
amennyiben azt a jelen Részben foglaltak megengedik. 
 
Article 9.508 (ex art. 4.507) - Delay in Payment of Money 
   

(1) If payment of a sum of money is delayed, the aggrieved party is entitled to inte-
rest on that sum from the time when payment is due to the time of payment at the 
average commercial bank short-term lending rate to prime borrowers prevailing for the 
contractual currency of payment at the place where payment is due. 

(2) The aggrieved party may in addition recover damages for any further loss so 
far as these are recoverable under this Section. 

 
9.508 (ex 4.507) Cikk – Késedelem a pénzfizetésben 
 

(1) Ha valamely pénzösszeg megfizetése késedelmes, a sérelmet szenvedett fél az ösz-
szeg után a fizetés esedékességének időpontjától annak megtörténtéig terjedő időszakra az 
első osztályú kölcsönvevők részére a fizetés helyén, a fizetés szerződés szerinti pénznemében 
nyújtott rövidlejáratú kölcsönök átlagos hitelezési kamatlába szerinti kamatra jogosult. 

(2) A sérelmet szenvedett fél annyiban, amennyiben azt jelen Rész rendelkezései köve-
telhetővé teszik, minden további veszteségéből adódó kára megtérítésére is jogosult. 
    
Article 9.509 (ex art. 4.508) - Agreed Payment for Non-performance 
   

(1) Where the contract provides that a party who fails to perform is to pay a 
specified sum to the aggrieved party for such non-performance, the aggrieved party 
shall be awarded that sum irrespective of its actual loss. 

(2) However, despite any agreement to the contrary the specified sum may be 
reduced to a reasonable amount where it is grossly excessive in relation to the loss 
resulting from the non-performance and the other circumstances. 

 
9.509 (ex 4.508) Cikk – Fizetési megállapodás a nemteljesítése estére 

 
(1) Ha a szerződés úgy rendelkezik, hogy az a fél, aki a teljesítést elmulasztja a sérelmet 

szenvedett fél részére a nem teljesítésért egy meghatározott összeget köteles fizetni, a sérel-
met szenvedett fél erre az összegre jogosult, tekintet nélkül tényleges veszteségére. 

(2) Mindazonáltal bármely ellenkező értelmű megállapodás dacára is a meghatározott 
összeg egy ésszerű összegre csökkenthető, ha a nemteljesítésből adódó veszteséghez képest, 
és más körülményekhez összefüggésében erősen túlzott. 

    
Article 9.510 (ex art. 4.509) - Currency by which Damages to be Measured 
   
Damages are to be measured by the currency which most appropriately reflects the 
aggrieved party's loss. 
 
 
 



AZ EURÓPAI SZERZŐDÉSI JOG ALAPELVEI 
___________________________________________________________________________ 

66 

9.510 (ex 4.509) Cikk – A kártérítés megállapításának pénzneme 
 
A kártérítés abban a pénznemben állapítandók meg, amelyik a sérelmet szenvedett fél veszte-
ségeinek legmegfelelőbb módon megfelel. 
 

 
CHAPTER 10 - PLURALITY OF PARTIES 

 

10. FEJEZET - TÖBBALANYÚSÁG 
 

Section 1: Plurality of debtors 
 

1. Rész: Kötelezetti többalanyúság 
 
Article 10:101: Solidary, Separate and Communal Obligations 
 

(1) Obligations are solidary when all the debtors are bound to render one and the 
same performance and the creditor may require it from any one of them until full 
performance has been received. 

(2) Obligations are separate when each debtor is bound to render only part of the 
performance and the creditor may require from each debtor only that debtor’s part. 

(3) An obligation is communal when all the debtors are bound to render the 
performance together and the creditor may require it only from all of them. 

 
10:101 Cikk - Egyetemleges, különálló és közös kötelezettségek 
 

(1) A kötelezettség egyetemleges, ha valamennyi kötelezett egy és ugyanazon szolgálta-
tás nyújtására köteles, és a jogosult azt bármelyiküktől, a teljes körű teljesítés erejéig követel-
heti. 

(2) A kötelezettség különálló, ha minden kötelezett csak a teljesítés meghatározott ré-
szének szolgáltatására köteles, s a jogosult bármely kötelezettől kizárólag a rá eső rész teljesí-
tését követelheti. 

(3) A kötelezettség közös, ha a szolgáltatást valamennyi kötelezett együttesen köteles 
nyújtani, s a jogosult a teljesítést kizárólag mindannyiuktól együttesen követelheti. 
 
Article 10:102: When Solidary Obligations Arise 
 

(1) If several debtors are bound to render one and the same performance to a 
creditor under the same contract, they are solidarily liable, unless the contract or the 
law provides otherwise. 

(2) Solidary obligations also arise where several persons are liable for the same 
damage. 

(3) The fact that the debtors are not liable on the same terms does not prevent 
their obligations from being solidary. 
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10:102 Cikk - Egyetemleges kötelezettségek keletkezése 
 

(1) Szerződés vagy törvényi előírás eltérő rendelkezésének hiányában, ha több kötele-
zett, ugyanazon szerződés alapján ugyanazt a szolgáltatást köteles a jogosultnak nyújtani, fe-
lelősségük egyetemleges. 

(2) Egyetemleges kötelezettség keletkezik akkor is, ha ugyanazon kárért több személy 
felel. 

(3) Az a tény, hogy a kötelezettek nem ugyanolyan feltételek szerint felelnek, felelőssé-
gük egyetemlegességét nem akadályozza meg. 
 
Article 10:103: Liability under Separate Obligations 
 
Debtors bound by separate obligations are liable in equal shares unless the contract or 
the law provides otherwise. 
 
10:103 Cikk - Különálló kötelezettségekért való felelősség 
 
Az elkülönült kötelezettségekért - amennyiben a szerződés, vagy törvényi előírás másként 
nem rendelkezik - a kötelezettek egyenlő arányban felelnek. 
 
Article 10:104: Communal Obligations: Special Rule when Money claimed for Non-
performance 
 
Notwithstanding Article 10:101(3), when money is claimed for non-performance of a 
communal obligation, the debtors are solidarily liable for payment to the creditor. 
 
10:104 Cikk - Közös kötelmek: nemteljesítés esetén a pénzkövetelésre vonatkozó különleges 
szabály 
 
Nem ellentmondva a 10:103 Cikk (3) bekezdésében foglaltaknak, ha valamely közös szolgál-
tatás nem teljesítésére hivatkozva a jogosult pénz megfizetését követeli, a kötelezettek a pénz 
ezen jogosult részére történő megfizetéséért egyetemlegesen felelnek. 
 
Article 10:105: Apportionment between Solidary Debtors 
 

(1) As between themselves, solidary debtors are liable in equal shares unless the 
contract or the law provides otherwise. 

(2) If two or more debtors are liable for the same damage under Article 10:102(2), 
their share of liability as between themselves is determined according to the law 
governing the event which gave rise to the liability. 

 
10:105 Cikk - Egyetemleges kötelezettek közötti arányos felosztás 
 

(1) Ha a szerződés, vagy törvényi előírás másként nem rendelkezik, az egyetemleges 
kötelezettek egymás között egyenlő arányban felelnek. 

(2) Ha a 10:102 cikk (2) bekezdése szerint ugyanazon kárért két, vagy több kötelezett 
felel, az egymás közötti felelősség megosztást az arra az eseményre irányadó jognak megfele-
lően kell meghatározni, mely a felelősséget keletkeztette. 
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Article 10:106: Recourse between solidary Debtors 
 

(1) A solidary debtor who has performed more than that debtor’s share may claim 
the excess from any of the other debtors to the extent of each debtor's unperformed 
share, together with a share of any costs reasonably incurred. 

(2) A solidary debtor to whom paragraph (1) applies may also, subject to any prior 
right and interest of the creditor, exercise the rights and actions of the creditor, 
including accessory securities, to recover the excess from any of the other debtors to the 
extent of each debtor’s unperformed share. 

(3) If a solidary debtor who has performed more than that debtor’s share is 
unable, despite all reasonable efforts, to recover contribution from another solidary 
debtor, the share of the others, including the one who has performed, is increased 
proportionally.  
 
10:106 Cikk - Visszkereseti igény egyetemleges kötelezettek között 
 

(1) Az az egyetemleges kötelezett, aki a rá eső résznél többet teljesített, a többlet részére 
történő megtérítését bármely másik kötelezettől, a kötelezettre eső nem teljesített rész arányá-
ban minden, ésszerűen felmerült költség arányos részével együttesen követelheti. 

(2) Annak céljából, hogy az általa nyújtott töbletteljesítés részére megtérítésre kerüljön, 
az (1) bekezdés hatálya alatt álló egyetemleges kötelezett a jogosultat megillető minden ko-
rábbi jog és igény alapján a teljesítést elmulasztó bármely másik kötelezett felé - az e kötele-
zett által nem teljesített részarány erejéig - érvényesítheti a jogosultat megillető jogosítványo-
kat és igényeket, ide értve a járulékos biztosítékokat is. 

(3) Ha a rá eső résznél többet teljesített egyetemleges kötelezettnek minden ésszerű 
próbálkozása ellenére a másik egyetemleges kötelezettől nem sikerült megtérítéshez jutnia, a 
többiekre eső részarány - ide értve azt a kötelezettet is, aki teljesített - arányosan megnövek-
szik. 
 
Article 10:107: Performance, Set-off and Merger in Solidary Obligations 
 

(1) Performance or set-off by a solidary debtor or set-off by the creditor against 
one solidary debtor discharges the other debtors in relation to the creditor to the extent 
of the performance or set-off. 

(2) Merger of debts between a solidary debtor and the creditor discharges the 
other debtors only for the share of the debtor concerned. 
 
10:107 Cikk - Teljesítés, beszámítás és összeolvadás egyetemleges kötelezettségek esetén 
 

(1) Az egyetemleges kötelezett részéről történő teljesítés, a beszámítás, vagy a jogosult 
részéről valamely egyetemleges kötelezett irányába történő beszámítás alapján a többi kötele-
zett a jogosult vonatkozásában a teljesítés, vagy a beszámítás mértékének megfelelően szaba-
dul. 

(2) Az egyetemleges kötelezett és a jogosult közötti tartozások összeolvadása alapján a 
többi kötelezett csak az összeolvadással érintett kötelezettre eső rész arányában szabadul. 
 
Article 10:108: Release or Settlement in Solidary Obligations 
 

(1) When the creditor releases, or reaches a settlement with, one solidary debtor, 
the other debtors are discharged of liability for the share of that debtor. 



10. FEJEZET - TÖBBALANYÚSÁG  
___________________________________________________________________________ 

69 

(2) The debtors are totally discharged by the release or settlement if it so provides. 
(3) As between solidary debtors, the debtor who is discharged from that debtor’s 

share is discharged only to the extent of the share at the time of the discharge and not 
from any supplementary share for which that debtor may subsequently become liable 
under Article 10:106(3). 
 
10:108 Cikk - Joglemondás vagy egyezség egyetemleges kötelezettségek esetén 
 

(1) Ha a jogosult valamely egyetemleges kötelezett vonatkozásában jogáról lemond, 
vagy vele egyezségre jut, a többi kötelezett felelőssége alól az e kötelezettre eső arányban 
szabadul. 

(2) Ilyen értelmű rendelkezés esetén a joglemondás vagy egyezség révén a kötelezettek 
teljes körűen szabadulnak. 

(3) Az egyetemleges kötelezettek egymás közötti kapcsolatában az elbocsátott adós tar-
tozása az elbocsátás időpontjában fennálló aránya erejéig szabadul, de nem mentesül a 10:106 
Cikk (3) bekezdése szerinti felelősség rá eső bármely azon alól, melyért a kötelezetti helytál-
lás igénye pótlólagosan merül fel. 
 
Article 10:109: Effect of Judgment in Solidary Obligations 
 
A decision by a court as to the liability to the creditor of one solidary debtor does not 
affect: 

(a) the liability to the creditor of the other solidary debtors; or  
(b) the rights of recourse between the solidary debtors under Article 10:106.  

 
10:109 Cikk - Az ítélet hatása az egyetemleges kötelezettségekre 
 
A bíróság valamely egyetemleges kötelezett a jogosult irányában fennálló felelősségére vo-
natkozó döntése nem érinti: 

a.) a többi egyetemleges kötelezett a jogosulttal szembeni felelősségét; vagy 
b.) az egyetemleges kötelezettek a 10:106 Cikk szerinti, egymás közötti visszkereseti 

lehetőségét. 
 
Article 10:110: Prescription in Solidary Obligations 
 
Prescription of the creditor’s right to performance ("claim") against one solidary debtor 
does not affect: 

(a) the liability to the creditor of the other solidary debtors; or 
(b) the rights of recourse between the solidary debtors under Article 10:106. 

 
10:110 Cikk - Elévülés egyetemleges kötelezettségek esetén 
 
A jogosult a teljesítéshez való jogának („követelés”) valamely egyetemleges kötelezett irá-
nyában való elévülése nem érinti: 

a.) a többi egyetemleges kötelezett a jogosulttal szemben fennálló felelősségét; vagy 
b.) az egyetemleges kötelezettek a 10:106 Cikk szerinti, egymás közötti visszkereseti 

lehetőségét. 
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Article 10:111: Opposability of other Defences in Solidary Obligations 
 

(1) A solidary debtor may invoke against the creditor any defence which another 
solidary debtor can invoke, other than a defence personal to that other debtor. Invoking 
the defence has no effect with regard to the other solidary debtors.  

(2) A debtor from whom contribution is claimed may invoke against the claimant 
any personal defence that that debtor could have invoked against the creditor. 
 
10:111 Cikk - Más kifogásolási lehetőségek egyetemleges kötelezettségek esetén 
 

(1) Az egyetemlegesen kötelezett a jogosulttal szemben bármely, a másik egyetemleges 
kötelezett által felhívható kifogásra hivatkozhat, kivéve azt, amely a másik kötelezett vonat-
kozásában személyes természetűnek minősül. A kifogásra való hivatkozásnak a másik egye-
temleges kötelezett vonatkozásában nincs hatása. 

(2) Az a kötelezett, akit megtérítés miatt perelnek, a felperessel szemben minden olyan 
személyes természetű kifogásra hivatkozhat, amit a jogosult ellenében egyébként felhívhatna. 
 

Section 2 : Plurality of creditors 
 

2. Rész - Jogosulti többalanyúság 
 
Article 10:201: Solidary, Separate and Communal Claims 
 

(1) Claims are solidary when any of the creditors may require full performance 
from the debtor and when the debtor may render performance to any of the creditors. 

(2) Claims are separate when the debtor owes each creditor only that creditor’s 
share of the claim and each creditor may require performance only of that creditor’s 
share. 

(3) A claim is communal when the debtor must perform to all the creditors and 
any creditor may require performance only for the benefit of all. 
 
10:201 Cikk - Egyetemleges, különálló és közös igények 
 

(1) Az igény egyetemleges, ha a kötelezettől valamennyi jogosult teljes körű teljesítést 
követelhet, s ha a kötelezett a szolgáltatást bármely jogosultnak teljesítheti. 

(2) Az igény különálló, ha a kötelezett minden jogosultnak csak az igény az adott jogo-
sultra eső hányadával tartozik, s minden jogosult csak ennek a jogosulti részhányadnak telje-
sítését követelheti. 

(3) Az igény közös, ha a kötelezettnek valamennyi jogosult felé együttesen kell teljesí-
tenie, s bármely jogosult teljesítést csak a jogosultak összességének javára követelhet. 
 
Article 10:202: Apportionment of Separate Claims 
 
Separate creditors are entitled to equal shares unless the contract or the law provides 
otherwise. 
 
10:202 Cikk - Különálló igények felosztása 
 
Ha a szerződés vagy törvényi előírás másként nem rendelkezik, a különálló igényre jogosul-
takat egyenlő részarány illeti meg. 
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Article 10:203: Difficulties of executing a Communal Claim 
 
If one of the creditors in a communal claim refuses, or is unable to receive, the 
performance, the debtor may discharge the obligation to perform by depositing the 
property or money with a third party according to Articles 7:110 or 7:111 of the 
Principles. 
 
10:203 Cikk - A közös igény kielégítésének nehézségei 
 
Ha a közös igényre jogosultak egyike a teljesítést visszautasítja, vagy nem tudja elfogadni azt, 
a kötelezett a kötelemből szabadul, ha a dolgot vagy a pénzt a jelen Alapelvek 7:110, vagy 
7:111 Cikkeiben foglaltak szerint harmadik személynél letétbe helyezi. 
 
Article 10:204: Apportionment of Solidary Claims 
 

(1) Solidary creditors are entitled to equal shares unless the contract or the law 
provides otherwise. 

(2) A creditor who has received more than that creditor’s share must transfer the 
excess to the other creditors to the extent of their respective shares. 
 
10:204 Cikk - Egyetemleges követelés felosztása 
 

(1) Ha a szerződés, vagy törvényi előírás másként nem rendelkezik, az egyetemleges 
jogosultak a követelésből egyazon részarányra tarthatnak igényt. 

(2) Az a jogosult, aki az őt megillető hányadon felüli részt kapott, a többletet a nekik já-
ró részek arányában meg kell, hogy ossza a többi jogosulttal. 
 
Article 10:205: Regime of solidary Claims 
 

(1) A release granted to the debtor by one of the solidary creditors has no effect on 
the other solidary creditors 

(2) The rules of Articles 10:107, 10:109, 10:110 and 10:111(1) apply, with 
appropriate adaptations, to solidary claims. 

 
10:205 Cikk - Egyetemleges követelések rendszere 
 

(1) Amennyiben az egyik egyetemleges jogosult a kötelezettet a kötelemből elbocsátja, 
úgy ennek a többi egyetemleges jogosult vonatkozásában nincs hatása. 

(2) A 10:107, 10:109, 10:110 Cikkek és a 10:111 Cikk (1) bekezdésében foglalt rendel-
kezések - megfelelő módosításokkal - az egyetemleges követelésekre is alkalmazandók. 
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CHAPTER 11 - ASSIGNMENT OF CLAIMS 
 

11. FEJEZET - KÖVETELÉSEK ÁTRUHÁZÁSA 
 

Section 1: General Principles 
 

1. Rész - Általános elvek 
 
Article 11:101: Scope of Chapter 
 

(1) This Chapter applies to the assignment by agreement of a right to performance 
("claim") under an existing or future contract. 

(2) Except where otherwise stated or the context otherwise requires, this Chapter 
also applies to the assignment by agreement of other transferable claims. 

(3) This Chapter does not apply: 
(a) to the transfer of a financial instrument or investment security where, under 

the law otherwise applicable, such transfer must be by entry in a register maintained by 
or for the issuer; or 

(b) to the transfer of a bill of exchange or other negotiable instrument or of a 
negotiable security or a document of title to goods where, under the law otherwise 
applicable, such transfer must be by delivery (with any necessary indorsement). 

(4) In this Chapter "assignment" includes an assignment by way of security. 
(5) This Chapter also applies, with appropriate adaptations, to the granting by 

agreement of a right in security over a claim otherwise than by assignment. 
 
11:101 Cikk - A Fejezet célja 
 

(1) Jelen fejezet rendelkezéseit a teljesítéshez való jog („követelés”) meglévő, vagy jö-
vőbeni szerződés útján történő történő átruházására irányuló megállapodásokra kell alkalmaz-
ni. 

(2) Eltérő rendelkezések hiányában, vagy ha az összefüggésekből más nem következik, 
a fejezet rendelkezései más, átruházható igényekre vonatkozó átruházó szerződésekre is al-
kalmazandók. 

(3) Nem alkalmazhatók jelen Fejezet rendelkezései: 
a.) olyan pénzügyi eszközök vagy befektetési értékpapírok vonatkozásában, ahol az 

egyébként irányadó jog szerint az átruházást be kell vezetni a kibocsátó által, vagy a számára 
vezetett nyilvántartásba; 

b.) váltó, vagy más forgatható pénzügyi eszköz, átruházható értékpapír, áru fölött ren-
delkezési jogot biztosító átruházható okmányok vonatkozásában, ahol az egyébként irányadó 
jog szerint az átruházásra - a szükséges forgatmányokkal - átadás útján kerül sor. 

(4) Jelen Fejezet alkalmazásában az „átruházás” magában foglalja az értékpapírok átru-
házását is. 

(5) A megfelelő módosításokkal jelen Fejezet rendelkezései valamely értékpapír formá-
jában megtestesülő követelés fölötti rendelkezési jog az átruházástól eltérő jellegű átengedé-
sére vonatkozó megállapodásokra is alkalmazandók. 
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Article 11:102: Contractual Claims Generally Assignable 
 

(1) Subject to Articles 11:301 and 11:302, a party to a contract may assign a claim 
under it. 

(2) A future claim arising under an existing or future contract may be assigned if 
at the time when it comes into existence, or at such other time as the parties agree, it can 
be identified as the claim to which the assignment relates. 
 
11:102 Cikk - Az általánosan átruházható követelések 
 

(1) A 11:301 és 11:302 Cikkekben foglaltak szerint a szerződő fél a szerződésen alapuló 
követelését átruházhatja. 

(2) Létező, vagy jövőbeni szerződésből eredő követelés akkor ruházható át, ha meg-
nyíltának időpontjában, vagy a felek által megállapodott más időpontban az átruházással ösz-
szefüggő követelésként lehet azt azonosítani. 
 
Article 11:103: Partial Assignment 
 
A claim which is divisible may be assigned in part, but the assignor is liable to the debtor 
for any increased costs which the debtor thereby incurs. 
 
11:103 Cikk - Részletekben történő átruházás 
 
A megosztható követelés részenként is átruházható, az átruházó azonban a kötelezett felé felel 
az ezzel összefüggésben a kötelezetti oldalon felmerülő költségekért. 
 
Article 11:104: Form of Assignment 
 
An assignment need not be in writing and is not subject to any other requirement as to 
form. It may be proved by any means, including witnesses. 
 
11:104 Cikk - Az átengedés alakiságai 
 
Az átruházásnak nem előfeltétele az írásbeliség, s nem tárgya más további, alaki követel-
ménynek sem. Bármely módon - ide értve a tanúkat is - bizonyítható. 
 
 

Section 2: Effects of Assignment As Between Assignor and Assignee 
 

2. Rész: Az átruházás joghatása az átruházó és az átruházással jogot szerző 
között 

 
Article 11:201: Rights Transferred to Assignee 
 

(1) The assignment of a claim transfers to the assignee: 
(a) all the assignor's rights to performance in respect of the claim assigned; and 
(b) all accessory rights securing such performance. 
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(2) Where the assignment of a claim under a contract is associated with the 
substitution of the assignee as debtor in respect of any obligation owed by the assignor 
under the same contract, this Article takes effect subject to Article 12:201. 
 
11:201 - Az átruházással a jogszerzőre szállt jogok 
 

(1) A követelés átruházásával az új jogosultra száll: 
a.) az átruházó az átruházott igény alapján a követelés teljesítéséhez való joga; 
b.) minden, az ilyen követelést biztosító járulékos jogosultság. 
(2) Ha a szerződés alapján fennálló követelés átruházása az átruházó ugyanazon szerző-

dés szerinti bármely kötelezettsége összefüggésében az átruházás címzettjének a kötelezett 
helyzetébe való belépésével társul, jelen Cikk előírásai a 12:201 Cikkben foglalt rendelkezé-
seknek megfelelően érvényesülnek. 
 
Article 11:202: When Assignment Takes Effect 
 

(1) An assignment of an existing claim takes effect at the time of the agreement to 
assign or such later time as the assignor and assignee agree.  

(2) An assignment of a future claim is dependent upon the assigned claim coming 
into existence but thereupon takes effect from the time of the agreement to assign or 
such later time as the assignor and assignee agree.  
 
11:202 - Az átruházás hatályosulása 
 

(1) Valamely létező követelés átruházása az átruházásra vonatkozó szerződés időpont-
jában, vagy az átruházó és az átruházásal jogot szerző megállapodása szerinti későbbi idő-
pontban lesz hatályossá. 

(2) A jövendőbeli követelés átruházása az átengedett követelés megnyíltától függ, ezért 
átruházó megállapodás időpontjától, vagy az átruházó és az átruházásal jogot szerző közötti 
megállapodás szerinti későbbi időponttól hatályosul. 
 
Article 11:203: Preservation of Assignee’s Rights Against Assignor 
 
An assignment is effective as between the assignor and assignee, and entitles the assignee 
to whatever the assignor receives from the debtor, even if it is ineffective against the 
debtor under Article 11:301 or 11:302. 
 
11:203 - Az átruházással jogot szerző jogvédelme az átengedővel szemben 
 
Az átruházás az átruházó és az átruházással jogot jogot szerző között fejt ki joghatást, s az 
átruházással jogot szerzőt mindarra feljogosítja - akkor is, ha az a kötelezett vonatkozásában a 
11:301 és 11:302 Cikkek szerint a kötelezettel szemben hatálytalan - amivel a kötelezett az 
átruházónak tartozik. 
 
Article 11:204: Undertakings by Assignor 
 
By assigning or purporting to assign a claim the assignor undertakes to the assignee 
that:  

(a) at the time when the assignment is to take effect the following conditions will be 
satisfied except as otherwise disclosed to the assignee: 
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(i) the assignor has the right to assign the claim; 
(ii) the claim exists and the assignee's rights are not affected by any defences or 

rights (including any right of set-off) which the debtor might have against the assignor; 
and 

(iii) the claim is not subject to any prior assignment or right in security in favour 
of any other party or to any other incumbrance; 

(b) the claim and any contract under which it arises will not be modified without 
the consent of the assignee unless the modification is provided for in the assignment 
agreement or is one which is made in good faith and is of a nature to which the assignee 
could not reasonably object; and 

(c) the assignor will transfer to the assignee all transferable rights intended to 
secure performance which are not accessory rights. 
 
11:204 Cikk - Az átruházó kötelezettségvállalásai 
 
Az igény átruházásával, vagy az átruházásra vonatkozó szándék kinyilvánításával az átruházó 
az átruházással jogot szerző felé kötelezettséget vállal arra, hogy: 

a.) ha az átruházással jogot szerző irányában másként kinyilvánításra nem került, az át-
ruházás hatályosssá válásának időpontjában a következő feltételek teljesülnek: 

(i) az átruházónak joga van a követelés átruházására; 
(ii) a követelés létező, s az átruházással jogot szerző jogait egyetlen olyan kifogás vagy 

jog (ide értve bármely beszámítás iránti igényt is) sem érinti, melyet a kötelezett az átruházó-
val szemben érvényesíthetne; és 

(iii) a követelés nem tárgya egyetlen korábbi átruházásnak, vagy bármely más fél javára 
engedett jogi biztosítéknak, vagy bármely más kötelezettségnek. 

b.) a követelés, vagy bármely, annak alapjául szolgáló szerződés az átruházással jogot 
szerző hozzájárulása nélkül nem kerül módosításra, kivéve, ha a módosítást az átruházó meg-
állapodás írja elő, vagy az jóhiszeműen eszközölt, és olyan természetű, ami ellen az átruhá-
zással jogot szerző ésszerűen nem tiltakozhat; 

c.) az átruházó az átruházással jogot szerzőnek átadja mindazokat a ráruházható, a telje-
sítés biztosítékául szolgáló jogokat, melyek járulékos jognak nem számítanak. 
 

Section 3: Effects of Assignment As Between Assignee and Debtor 
 

3. Rész - Az átruházás joghatásai az átruházással jogot szerző és a kötele-
zett vonatkozásában 

 
Article 11:301: Contractual Prohibition of Assignment 
 

(1) An assignment which is prohibited by or is otherwise not in conformity with the 
contract under which the assigned claim arises is not effective against the debtor unless:  

(a) the debtor has consented to it; or 
(b) the assignee neither knew nor ought to have known of the non-conformity; or 
(c) the assignment is made under a contract for the assignment of future rights to 

payment of money. 
(2) Nothing in the preceding paragraph affects the assignor's liability for the non-

conformity. 
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11:301 Cikk - Az átruházás szerződési tilalma 
 

(1) Ha a szerződésen alapuló követelés átruházhatóságát a szerződés megtiltja, vagy a 
szerződéssel más módon összeegyeztethetetlennek nyilvánítja, az átruházás a kötelezettel 
szemben hatálytalan marad, kivéve, ha: 

a.) a kötelezett ahhoz hozzájárult; vagy 
b.) az átruházással jogot szerző összeegyeztethetetlenségről nem tudott, és arról nem is 

kellett volna tudnia; 
c.) az átruházásra pénzkövetelés megfizetésére vonatkozó, jövőbeni jogokra kötött szer-

ződéssel került sor. 
(2) Az előző bekezdésben foglaltak semmiképp nem érintik az átruházó az összeférhe-

tetlenségért fennálló felelősségét. 
 
Article 11:302: Other Ineffective Assignments 
 
An assignment to which the debtor has not consented is ineffective against the debtor so 
far as it relates to a performance which the debtor, by reason of the nature of the 
performance or the relationship of the debtor and the assignor, could not reasonably be 
required to render to anyone except the assignor. 
 
11:302 Cikk - A hatálytalan átruházás egyéb esetei 
 
Az olyan átruházás, melyhez a kötelezett nem járult hozzá, irányában - annyiban, amennyiben 
olyan teljesítésre vonatkozik, amely a teljesítés természeténél fogva, vagy a kötelezett és az 
átruházó közötti kapcsolatra vissza vezethetően ésszerűen kizárólag az átruházhatótól köve-
telhető, vagy azt csak az átruházó teljesítheti - hatálytalan. 
 
Article 11:303: Effect on Debtor's Obligation  
 

(1) Subject to Articles 11:301, 11:302, 11:307 and 11:308, the debtor is bound to 
perform in favour of the assignee if and only if the debtor has received a notice in 
writing from the assignor or the assignee which reasonably identifies the claim which 
has been assigned and requires the debtor to give performance to the assignee. 

(2) However, if such notice is given by the assignee, the debtor may within a 
reasonable time request the assignee to provide reliable evidence of the assignment, 
pending which the debtor may withhold performance.  

(3) Where the debtor has acquired knowledge of the assignment otherwise than by 
a notice conforming to paragraph (1), the debtor may either withhold performance from 
or give performance to the assignee.  

(4) Where the debtor gives performance to the assignor, the debtor is discharged if 
and only if the performance is given without knowledge of the assignment. 
 
11:302 Cikk - A kötelezett kötelezettségeire gyakorolt hatás 
 

(1) A 11:301, 11:302, 11:307 és 11:308 Cikkekben foglaltaknak megfelelően a kötele-
zett csak és kizárólagosan akkor köteles az átruházással jogot szerző irányában teljesítésre, ha 
azt megelőzően az átruházótól, vagy az átruházással jogot szerzőtől olyan irásbeli nyilatkoza-
tot kapott, mely ésszerűen megjelöli az átruházásra került igényt, s a kötelezettet arra szólítja 
fel, hogy az átruházással jogosulttá váló irányában teljesítsen. 
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(2) Mindazonáltal ha e nyilatkozat az átruházással jogot szerző részéről kerül kiadásra, a 
kötelezett tőle ésszerű időn belül követelheti, hogy az átruházás tényét megfelelően bizonyít-
sa; ameddig ez függőben van, a kötelezett a teljesítést vissza tarthatja. 

(3) Ha a kötelezett az átruházásról az (1) bekezdésben megjelölt nyilatkozattól eltérő 
módon szerzett tudomást, az átruházás címzettje irányában a teljesítést visszatarthatja, vagy 
teljesíthet. 

(4) Ha a kötelezett az átruházó felé teljesít, a kötelem alól csak és kizárólagosan abban 
az esetben szabadul, ha a teljesítésre az átruházásról való tudomása hiányában került sor. 

 
Article 11:304: Protection of Debtor 
 
A debtor who performs in favour of a person identified as assignee in a notice of 
assignment under Article 11:303 is discharged unless the debtor could not have been 
unaware that such person was not the person entitled to performance. 
 
11:304 - A kötelezett védelme 
 
Az a kötelezett, aki a 11:303 Cikk szerinti, az átruházásról szóló nyilatkozatban az átruházás-
sal jogosulttá válóként megjelölt személy javára teljesít, a kötelemből szabadul, kivéve, ha 
kellő gondosság mellett a kötelezettnek tisztában kellett volna azzal lennie, hogy e személy a 
teljesítés követelésére nem jogosult. 
 
Article 11:305: Competing Demands 
 
A debtor who has received notice of two or more competing demands for performance 
may discharge liability by conforming to the law of the due place of performance, or, if 
the performances are due in different places, the law applicable to the claim. 
 
11:305 Cikk - Versengő követelések 
 
Az a kötelezett, aki két, vagy több versengő teljesítési követelést vett kézhez, a felelősség alól 
a teljesítés helye szerinti jognak megfelelően szabadul, ha pedig eltérő helyeken kell 
teljesíten, az igényre alkalmazandó jog szerint. 
 
Article 11:306: Place of Performance 
 

(1) Where the assigned claim relates to an obligation to pay money at a particular 
place, the assignee may require payment at any place within the same country or, if that 
country is a Member State of the European Union, at any place within the European 
Union, but the assignor is liable to the debtor for any increased costs which the debtor 
incurs by reason of any change in the place of performance.  

(2) Where the assigned claim relates to a non-monetary obligation to be performed 
at a particular place, the assignee may not require performance at any other place.  
 
11:306 Cikk - A teljesítés helye 
 

(1) Ha az átruházott igény pénzkövetelés meghatározott helyen való megfizetésére vo-
natkozik, az átruházással jogot szerző a fizetést ugyanazon országban bárhol, ha pedig az ille-
tő ország az Európai Unió tagállama, az Európai Unión belül bármely helyen követelheti, de 
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az átruházó a kötelezett felé felel utóbbi a teljesítés helyének bármely változásából adódóan 
felmerült költségeiért. 

(2) Ha az átruházott igény nem pénzbeli kötelezettség meghatározott helyen történő tel-
jesítésére vonatkozik, az átruházás címzettje a kötelezettség bármely más helyen való teljesí-
tését nem követelheti. 
 
Article 11:307: Defences and Rights of Set-Off 
 

(1) The debtor may set up against the assignee all substantive and procedural 
defences to the assigned claim which the debtor could have used against the assignor. 

(2) The debtor may also assert against the assignee all rights of set-off which would 
have been available against the assignor under Chapter 13 in respect of any claim 
against the assignor: 

(a) existing at the time when a notice of assignment, whether or not conforming to 
Article 11:303(1), reaches the debtor; or 

(b) closely connected with the assigned claim. 
 
11:307 Cikk - Kifogások és beszámításhoz való jog 
 

(1) A kötelezett az átruházással jogosulttá váló irányában minden minden olyan anyagi 
és eljárási jogi kifogást érvényesíthet, melyet az átruházóval szemben érvényesíthetett volna. 

(2) A kötelezett az átruházással jogosulttá váló irányában minden olyan, beszámításra 
alkalmas igénnyel is élhet, melyek a 13. Fejezet alapján őt az átruházóval szemben megilletik, 
feltéve, hogy ez az igény: 

a.) abban az időpontban létezik, mikor az átruházásról szóló értesítés - akár a 11:303 
Cikk (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, akár attól eltérően - a kötelezett tudomására 
jut; vagy 

b.) szoros összefüggésben van az átruházott igénnyel. 
 
Article 11:308: Unauthorised Modification not Binding on Assignee 
 
A modification of the claim made by agreement between the assignor and the debtor, 
without the consent of the assignee, after a notice of assignment, whether or not 
conforming to Article 11:303(1), reaches the debtor does not affect the rights of the 
assignee against the debtor unless the modification is provided for in the assignment 
agreement or is one which is made in good faith and is of a nature to which the assignee 
could not reasonably object. 
 
11:308 Cikk - A meg nem engedett módosítás az átruházással jogot szerzőt nem köti 
 
Ha az átruházó és a kötelezett közötti megállapodás az átruházással jogot szerző hozzájárulása 
nélkül - azt követően, hogy az átruházásról szóló értesítés akár a 11:303 Cikk (1) bekezdésé-
ben foglaltaknak megfelelően, akár attól eltérően a kötelezett tudomására jut - a követelést 
érintő módosításokat köt ki, az ilyen kikötés az átruházással jogot szerző a kötelezettel szem-
ben fennálló jogait nem érinti, kivéve, ha a módosításról az átruházási megállapodás rendel-
kezett, vagy az jóhiszeműen eszközölt, és olyan természetű, ami ellen az átruházással jogot 
szerző ésszerűen nem tiltakozhat. 
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Section 4: Order of Priority between Assignee and Competing Claimants 

 
Article 11:401: Priorities 
 

(1) Where there are successive assignments of the same claim, the assignee whose 
assignment is first notified to the debtor has priority over any earlier assignee if at the 
time of the later assignment the assignee under that assignment neither knew nor ought 
to have known of the earlier assignment.  

(2) Subject to paragraph (1), the priority of successive assignments, whether of 
existing or future claims, is determined by the order in which they are made.  

(3) The assignee’s interest in the assigned claim has priority over the interest of a 
creditor of the assignor who attaches that claim, whether by judicial process or 
otherwise, after the time the assignment has taken effect under Article 11:202.  

(4) In the event of the assignor's bankruptcy, the assignee's interest in the assigned 
claim has priority over the interest of the assignor's insolvency administrator and 
creditors, subject to any rules of the law applicable to the bankruptcy relating to: 

(a) publicity required as a condition of such priority;  
(b) the ranking of claims; or  
(c) the avoidance or ineffectiveness of transactions in the bankruptcy proceedings. 

 
11:401 Cikk - Elsőbbségi jogok 
 

(1) Ha ugyanazon követelés vonatkozásában egymás után következő átruházásokra ke-
rül sor, az az átruházással jogosulttá váló személy, akinek jogosultságát a kötelezett felé elő-
ször jelentették be, minden korábbi jogosulttal szemben elsőbbséggel bír, feltéve, hogy a ké-
sőbbi átruházás időpontjában a korábbi átruházásról nem tudott, s arról nem is kellett volna 
tudnia.  

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az egymást követő - akár már létező, 
akár jövendőbeli - átruházások közötti rangsort keletkezésük időrendisége határozza meg. 

(3) Az átruházott követelés vonatkozásában az átruházással jogot szerző érdeke elsőbb-
séget élvez az átruházó bármely hitelezőjének peres eljárásban vagy más módon, az átruházás 
a 11:202 Cikk szerinti hatályossá válása után történő, e kötelezettséget érintő, végrehajtáshoz 
fűződő érdekével szemben. 

(4) Amennyiben a követelés átruházója csődbe jut, az átruházott követeléssel jogot 
szerző érdeke a csődeljárásra alkalmazandó jogi előírásoknak megfelelően az átruházó csőd-
gondnoka vagy hitelezői érdekét megelőzi, ha e jogi előírások: 

a.) az ilyen elsőbbséghez a nyilvánosságra hozatalt előfeltételként jelölik meg; 
b.) igények rangsorát állítják fel; vagy 
c.) a csődeljárás alatti ügyletek vonatkozásában semmissé, vagy érvénytelenné nyilvání-

tásról rendelkeznek. 
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CHAPTER 12 - SUBSTITUTION OF NEW DEBTOR: 
TRANSFER OF CONTRACT 

 

12. FEJEZET - VÁLTOZÁS A KÖTELEZETT SZEMÉLYÉBEN: 
A SZERZŐDÉS ÁTENGEDÉSE 

 
Section 1: Substitution of New Debtor 

 

1. Rész: Változás a kötelezett személyében 
 
Article 12:101: Substitution: General rules 
 

(1) A third person may undertake with the agreement of the debtor and the 
creditor to be substituted as debtor, with the effect that the original debtor is 
discharged. 

(2) A creditor may agree in advance to a future substitution. In such a case the 
substitution takes effect only when the creditor is given notice by the new debtor of the 
agreement between the new and the original debtor. 
 
12:101 Cikk - A jogutódlás általános szabályai 
 

(1) Harmadik személy a kötelezettel és a jogosulttal kötött megállapodás alapján - az 
eredeti kötelezett a kötelemből való szabadulásának hatásával - vállalhatja, hogy a szerződés-
ben a kötelezett helyébe lép. 

(2) A jogosult a jövőbeni kötelezetti jogutódláshoz előzetesen is hozzájárulását adhatja. 
Ebben az esetben a jogutódlás csak akkor hatályosul, ha a jogosult az új kötelezettől az új és 
az eredeti kötelezett közötti megállapodásról szóló értesítést megkapja. 
 
Article 12:102: Effects of Substitution on Defences and Securities 
 

(1) The new debtor cannot invoke against the creditor any rights or defences 
arising from the relationship between the new debtor and the original debtor. 

(2) The discharge of the original debtor also extends to any security of the original 
debtor given to the creditor for the performance of the obligation, unless the security is 
over an asset which is transferred to the new debtor as part of a transaction between the 
original and the new debtor.  

(3) Upon discharge of the original debtor, a security granted by any person other 
than the new debtor for the performance of the obligation is released, unless that other 
person agrees that it should continue to be available to the creditor. 

(4) The new debtor may invoke against the creditor all defences which the original 
debtor could have invoked against the creditor. 
 
12:102 Cikk - A kötelezetti jogutódlás hatásai a kifogások és biztosítok vonatkozásában 
 

(1) Az új kötelezett a jogosulttal szemben nem hivatkozhat egyetlen jogra vagy kifogás-
ra sem, mely az új és régi kötelezett közötti kapcsolaton alapul. 

(2) Az eredeti kötelezett a kötelem alóli szabadulása kiterjed minden, az eredeti kötele-
zett részéről a jogosultnak nyújtott biztosítékra, kivéve, ha a biztosíték olyan vagyontárgyra 
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vonatkozik, mely az új kötelezettnek a közte és a régi kötelezett közti ügylet részeként került 
átadásra. 

(3) Az eredeti kötelezett szabadulásával - az új kötelezett kivételével - bármely személy 
által a kötelezettség teljesítésére nyújtott biztosíték felszabadul, kivéve, ha a biztosítékot nyúj-
tó hozzá járul ahhoz, hogy annak igénybe vételét a jogosult felé a továbbiakban is lehetővé 
teszi. 

(4) Az új kötelezett a jogosulttal szemben bármely olyan kifogásra hivatkozhat, melyet 
ellenében az eredeti kötelezett felhívhatott volna. 

 
 

Section 2: Transfer of Contract 
 

2. Rész - A szerződés átengedése 
 
Article 12:201: Transfer of Contract 
 

(1) A party to a contract may agree with a third person that that person is to be 
substituted as the contracting party. In such a case the substitution takes effect only 
where, as a result of the other party’s assent, the first party is discharged. 

(2) To the extent that the substitution of the third person as a contracting party 
involves a transfer of rights to performance ("claims"), the provisions of Chapter 11 
apply; to the extent that obligations are transferred, the provisions of Section 1 of this 
Chapter apply. 

 
12:201 Cikk - A szerződés átengedése 
 

(1) A szerződő fél harmadik személlyel megállapodhat abban, hogy e harmadik személy 
szerződő félként a helyébe lép. Ebben az esetben jogutódlásra csak akkor kerül sor, ha a má-
sik fél hozzájárulásának eredményeként az első fél a kötelemből elbocsátásra kerül. 

(2) Abban a mértékben, amennyiben a harmadik személy szerződő félkénti jogutódlása 
a teljesítéshez való jog („követelés”) átengedését érinti, a 11. Fejezet, kötelezettségek átenge-
dése vonatkozásában pedig jelen Fejezet 1. Részének rendelkezései alkalmazandók. 
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CHAPTER 13 - SET-OFF 
 

13. FEJEZET - BESZÁMÍTÁS 
 
Article 13:101: Requirements for Set-Off 
 
If two parties owe each other obligations of the same kind, either party may set off that 
party’s right to performance ("claim") against the other party's claim, if and to the 
extent that, at the time of set-off, the first party:  

(a) is entitled to effect performance; and  
(b) may demand the other party's performance. 

 
13:101 A beszámítással szemben támasztott követelmények 
 
Ha két fél ugyanolyan természetű kötelezettséggel tartozik egymásnak, bármely fél jogosult 
arra, hogy teljesítéshez való jogát („követelés”) a másik fél teljesítéshez való jogával szemben 
beszámítsa, abban az esetben és mértékben, amennyiben a beszámítás időpontjában az első 
fél: 

a.) a teljesítésre jogosult; 
b.) a másik fél teljesítését követelheti. 

 
Article 13:102: Unascertained Claims 
 

(1) A debtor may not set off a claim which is unascertained as to its existence or 
value unless the set-off will not prejudice the interests of the other party.  

(2) Where the claims of both parties arise from the same legal relationship it is 
presumed that the other party's interests will not be prejudiced. 
 
13:102 Meg nem határozott követelések 
 

(1) A kötelezett nem számíthat be olyan követelést, mely meglétében vagy értékében 
meghatározatlan, kivéve, ha a beszámítás a másik fél érdekeit nem sérti. 

(2) Ha mindkét fél követelése egyazon jogviszonyból ered, vélelmezni kell, hogy a má-
sik fé érdekeit a beszámítás nem sérti. 
 
Article 13:103: Foreign Currency Set-Off 
 
Where parties owe each other money in different currencies, each party may set off that 
party’s claim against the other party's claim, unless the parties have agreed that the 
party declaring set-off is to pay exclusively in a specified currency. 
 
13:103 Cikk - Beszámítás idegen pénznemben 
 
Ha a felek pénzköveteléssel egymásnak eltérő pénznemben tartoznak, bármely fél jogosult 
követelése a másik fél követelésével szembeni beszámítására, kivéve, ha a felek úgy állapod-
tak meg, hogy a beszámítással élő félnek kizárólag valamely meghatározott pénznemben kell 
teljesítenie. 
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Article 13:104: Notice of Set-Off  
 
The right of set-off is exercised by notice to the other party. 
 
13:104 Cikk - Beszámítási nyilatkozat 
 
A beszámításhoz való jogot a másik félhez intézett nyilatkozat útján kell gyakorolni. 
 
Article 13:105: Plurality of Claims and Obligations 
 

(1) Where the party giving notice of set-off has two or more claims against the 
other party, the notice is effective only if it identifies the claim to which it relates. 

(2) Where the party giving notice of set-off has to perform two or more obligations 
towards the other party, the rules in Article 7:109 apply with appropriate adaptations. 
 
13:105 Cikk - Több követelés és kötelezettség 
 

(1) Ha a beszámítási nyilatkozatot küldő félnek a másik fél irányában két vagy több kö-
vetelése áll fenn, a nyilatkozat csak akkor vált ki joghatályt, ha megjelöli azt a követelést, 
amelyre vonatkozik. 

(2) Ha a beszámítási nyilatkozatot küldő félnek a másik fél irányában két vagy több 
kötelezetséget kell teljesítenie, a 7:109 Cikk rendelkezéseit kell a megfelelő módosításokkal 
alkalmazni. 
 
Article 13:106: Effect of Set-Off 
 
Set-off discharges the obligations, as far as they are coextensive, as from the time of 
notice. 
 
13:106 Cikk - A beszámítás hatása 
 
A beszámítás a kötelezettségek alól - annyiban, amennyiben azok egyidejűleg létezőnek szá-
mítnak - a nyiltakozat időpontjától mentesít. 
 
Article 13:107: Exclusion of Right of Set-Off 
 
Set-off cannot be effected: 

(a) where it is excluded by agreement; 
(b) against a claim to the extent that that claim is not capable of attachment; and 
(c) against a claim arising from a deliberate wrongful act.

 
13:107 Cikk - A beszámítási jog kizárása 
 
Nem kerülhet sor beszámításra, ha: 

a.) azt megállapodás zárja ki; 
b.) valamely követelés vonatkozásában, abban a mértékben, amennyiben a követelés 

végrehajtásra alkalmatlan; és 
c.) olyan követeléssel szemben, amely szándékosan jogellenes cselekményből ered. 



AZ EURÓPAI SZERZŐDÉSI JOG ALAPELVEI 
___________________________________________________________________________ 

84 

CHAPTER 14 - PRESCRIPTION 
 

14. FEJEZET - ELÉVÜLÉS 
 

Section 1: General Provision 
 

1. Rész - Általános rendelkezés 
 
Article 14:101: Claims subject to Prescription  
 
A right to performance of an obligation ("claim") i s subject to prescription by the 
expiry of a period of time in accordance with these Principles. 
 
14:101 Cikk - Követelések elévülése 
 
Valamely kötelezettség teljesítéséhez való jog („követelés”) a jelen Alapelvekkel összhang-
ban megállapított időtartam elteltével évül el. 
 

Section 2: Periods of Prescription and their Commencement 
 

2. Rész - Elévülési időtartamok és azok kezdete 
 
Article 14:201: General Period  
 
The general period of prescription is three years. 
 
14:201 Cikk - Általános elévülési idő 
 
Az általános elévülési idő három év. 
 
Article 14:202: Period for a Claim Established by Legal Proceedings 
 

(1) The period of prescription for a claim established by judgment is ten years. 
(2) The same applies to a claim established by an arbitral award or other 

instrument which is enforceable as if it were a judgment. 
 
14:202 Cikk - A követelés vonatkozásában jogi eljárás eredményeként megállapított elévü-
lési idő 
 

(1) A követelés vonatkozásában a bíróság ítéletével megállapított elévülési idő tíz év. 
(2) Ugyanez érvényes a választott bíróság ítéletére, és az olyan okiratokra, melyek úgy 

hajthatók végre, mint ha bírói ítélet joghatályával bírnának. 
 
Article 14:203: Commencement  
 

(1) The general period of prescription begins to run from the time when the debtor 
has to effect performance or, in the case of a right to damages, from the time of the act 
which gives rise to the claim.  
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(2) Where the debtor is under a continuing obligation to do or refrain from doing 
something, the general period of prescription begins to run with each breach of the 
obligation.  

(3) The period of prescription set out in Article 14:202 begins to run from the time 
when the judgment or arbitral award obtains the effect of res judicata, or the other 
instrument becomes enforceable, though not before the debtor has to effect 
performance. 
 
14:203 Cikk  - Az elévülés kezdete 
 

(1) Az általános elévülési idő attól az időpontttól veszi kezdetét, mikor a kötelezettnek a 
teljesítést végre kell hajtania, vagy - kártérítési igény esetében - mikor a kárigény felmerülésé-
re okot adó esemény bekövetkezik. 

(2) Ha a kötelezett olyan, folyamatosan teljesítendő kötelezettség hatálya alatt áll, 
melynek alapján valamit tennie, vagy valamely tevéstől tartózkodnia kell, az általános elévü-
lési idő a kötelezettség minden megszegésével kezdetét veszi. 

(3) A 14:202 Cikkben meghatározott elévülési idő attól az időponttól kezdődik, mikor a 
bíróság vagy a választott bíróság a res iudicata erejével bíró döntését meghozza, az egyéb 
okirat pedig végrehajthatóvá válik; de nem korábban, mint ahogy a kötelezettnek a teljesítenie 
kell. 
 

Section 3: Extension of Period 
 

3. Rész - Az elévülési idő meghosszabbodása 
 
Article 14:301: Suspension in Case of Ignorance 
 
The running of the period of prescription is suspended as long as the creditor does not 
know of, and could not reasonably know of:  

(a) the identity of the debtor; or 
(b) the facts giving rise to the claim including, in the case of a right to damages, the 

type of damage. 
 
14:301 Cikk - Az elévülés nyugvása valamely tény nem ismerése esetén 
 
Az elévülési mindaddig nyugszik, ameddig a jogosult nem tud, és ésszerű módon nem is tud-
hat: 

a.) a kötelezett személyazonosságáról; vagy 
b.) a követelés keletkezésére okot adó tényekről, kár megtérítésére vonatkozó igény ese-

tén a kár típusát is ide értve. 
 
Article 14:302: Suspension in Case of Judicial and Other Proceedings 
 

(1) The running of the period of prescription is suspended from the time when 
judicial proceedings on the claim are begun. 

(2) Suspension lasts until a decision has been made which has the effect of res 
judicata, or until the case has been otherwise disposed of. 

(3) These provisions apply, with appropriate adaptations, to arbitration 
proceedings and to all other proceedings initiated with the aim of obtaining an 
instrument which is enforceable as if it were a judgment. 
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14:302 Cikk - Az elévülés nyugvása peres és egyéb eljárásra tekintettel 
 

(1) Az elévülési idő a követelés érvényesítése céljából indított peres eljárás megkezdé-
sének időpontjától nyugszik. 

(2) Az elévülés nyugvása addig tart, amíg a res iudicata erejével bíró döntés meg nem 
születik, vagy az ügy más módon elintézésre nem kerül. 

(3) A megfelelő módosításokkal e rendelkezéseket kell alkalmazni a választott bírósági 
és más, olyan eljárásokra, melyeket abból a célból indítottak, hogy az eljárás eredményeként a 
bírói ítélettel azonos joghatályú, végrehajtható okirathoz jussanak. 
 
Article 14:303: Suspension in Case of Impediment beyond Creditor's Control 
 

(1) The running of the period of prescription is suspended as long as the creditor is 
prevented from pursuing the claim by an impediment which is beyond the creditor’s 
control and which the creditor could not reasonably have been expected to avoid or 
overcome.  

(2) Paragraph (1) applies only if the impediment arises, or subsists, within the last 
six months of the prescription period. 
 
14:303 Cikk - Az elévülés nyugvása a jogosult ellenőrzési hatáskörén kívül eső akadály ese-
tén 
 

(1) Az elévülési idő mindaddig nyugszik, amíg a jogosult rajta kívül álló okoknál fogva 
- melyek megakadályozása, vagy leküzdése ésszerű módon tőle nem lett volna elvárható - a 
követelés érvényesítésében akadályozott volt. 

(2) Az (1) bekezdés rendelkezései csak akkor alkalmazhatók, ha az akadály az elévülési 
idő utolsó hat hónapján belül keletkezik, vagy marad fenn. 
 
Article 14:304: Postponement of Expiry in Case of Negotiations 
 
If the parties negotiate about the claim, or about circumstances from which a claim 
might arise, the period of prescription does not expire before one year has passed since 
the last communication made in the negotiations. 
 
14:304 Cikk - A tárgyalások a lejáratra gyakorolt halasztó hatálya 
 
Ha a felek tárgyalnak a követelésről, vagy olyan körülményekről, melyekből követelés ered-
het, az elévülési idő a tárgyalások során történt utolsó közléstételt követő egy év után ér vé-
get. 
 
Article 14:305: Postponement of Expiry in Case of Incapacity 
 

(1) If a person subject to an incapacity is without a representative, the period of 
prescription of a claim held by or against that person does not expire before one year 
has passed after either the incapacity has ended or a representative has been appointed. 

(2) The period of prescription of claims between a person subject to an incapacity 
and that person’s representative does not expire before one year has passed after either 
the incapacity has ended or a new representative has been appointed. 
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14:305 Cikk -  A cselekvőképtelenség a lejáratra gyakorolt halasztó hatálya 
 

(1) Ha a cselekvőképtelenség hatálya alatt álló személynek nincs képviselője, az ilyen 
személy követelése, vagy az ilyen személlyel szembeni követelés a cselekvőképtelenség meg-
szűnését, vagy a képviselő kijelölését követő egy év eltelte után jár le. 

(2) A cselekvőképtelenség hatálya alatt álló személy, és e személy képviselője közti kö-
vetelések elévülési ideje a cselekvőképtelenség megszűnését, vagy az új képviselő kijelölését 
követő egy év eltelte után jár le. 
 
Article 14:306: Postponement of Expiry: Deceased’s Estate  
 
Where the creditor or debtor has died, the period of prescription of a claim held by or 
against the deceased’s estate does not expire before one year has passed after the claim 
can be enforced by or against an heir, or by or against a representative of the estate. 
 
14:306 Cikk - A lejáratra gyakorolt halasztó hatály: az elhúnyt hagyatéka 
 
Ha a jogosult vagy a kötelezett elhalálozott, a hagyatékába tartozó, őt megillető, vagy őt ter-
helő követelés elévülési ideje a követelés javára vagy ellenében, illetőleg a hagyatéki képvise-
lő javára vagy ellenében történő végrehajthatóvá válásától számított egy év eltelte után jár le. 
 
Article 14:307: Maximum Length of Period  
 
The period of prescription cannot be extended, by suspension of its running or 
postponement of its expiry under these Principles, to more than ten years or, in case of 
claims for personal injuries, to more than thirty years. This does not apply to suspension 
under Article 14:302.  
 
14:307 Cikk - Az elévülési idő leghosszabb időtartama 
 
Az elévülési idő a jelen Alapelvek szerint a lejáratra vonatkozó, a nyugvásra vagy halasztó 
hatályra alapozott előírások figyelembe vételével sem lehet hosszabb tíz évnél, illetőleg az 
életben, testi épségben, egészségben okozott - személyi - károk megtérítése iránti igény eseté-
ben harminc évnél. E rendelkezés a 14:302 Cikk szerinti nyugvás esetére nem vonatkozik. 
 

Section 4: Renewal of Periods 
 

4. Rész - Az elévülési idő újraindulása 
 
Article 14:401: Renewal by Acknowledgement  
 

(1) If the debtor acknowledges the claim, vis-à-vis the creditor, by part payment, 
payment of interest, giving of security, or in any other manner, a new period of 
prescription begins to run.  

(2) The new period is the general period of prescription, regardless of whether the 
claim was originally subject to the general period of prescription or the ten year period 
under Article 14:202. In the latter case, however, this Article does not operate so as to 
shorten the ten year period. 
14:401 Cikk - Újraindulás tartozáselismeréssel 
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(1) Ha a kötelezett a követelést a jogosulttal szemben részletfizetéssel, kamat megfize-
tésével, biztosítékadással, vagy bármely más módon elismeri, az elévülési idő újra kezdődik. 

(2) Az új elévülési időnek - tekintet nélkül arra, hogy a követelésre az általános elévülé-
si idő, vagy a 14:202 Cikkben foglaltak szerinti tíz éves időszak volt irányadó - az általános 
elévülési idő számít. 
 
Article 14:402: Renewal by Attempted Execution 
 
The ten year period of prescription laid down in Article 14:202 begins to run again with 
each reasonable attempt at execution undertaken by the creditor. 
 
14:402 Cikk - Újraindulás a végrehajtásra tett kísérlettel 
 
A 14:202 Cikkben meghatározott tíz éves elévülési határidő a jogosult minden, a végrehajtás-
ra tett ésszerű kísérletével újra indul. 
 

Section 5: Effects of Prescription 
 

5. Rész - Az elévülés joghatásai 
 
Article 14:501: General Effect  
 

(1) After expiry of the period of prescription the debtor is entitled to refuse 
performance. 

(2) Whatever has been performed in order to discharge a claim may not be 
reclaimed merely because the period of prescription had expired. 
 
14:501 Cikk - Általános joghatás 
 

(1) Az elévülési idő eltelte után a kötelezett jogosult a teljesítés megtagadására. 
(2) A követelés kielégítése céljából nyújtott bármely szolgáltatás pusztán arra az indok-

ra hivatkozva, hogy az elévülési idő eltelt, vissza nem követelhető. 
 
Article 14:502: Effect on Ancillary Claims 
 
The period of prescription for a right to payment of interest, and other claims of an 
ancillary nature, expires not later than the period for the principal claim. 
 
14:502 Cikk - Az elévülés hatása a mellékkötelezettségekre 
 
A kamatfizetés, s más járulékos természetű mellékkötelezettség vonatkozásában az elévülési 
idő a főkövetelésre irányadó elévülési időnél később nem érhet véget. 
 
 
 
 
 
Article 14:503: Effect on Set-Off 
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A claim in relation to which the period of prescription has expired may nonetheless be 
set off, unless the debtor has invoked prescription previously or does so within two 
months of notification of set-off. 
 
14:503 Cikk - Az elévülés hatása a beszámításra 
 
Mindazonáltal az a követelés, melynek vonatkozásában az elévülési idő már eltelt beszámít-
ható, kivéve, ha a kötelezett az elévülésre korábban már hivatkozott, vagy arra a beszámítási 
nyilatkozattól számított két hónapon belül hivatkozik. 
 

Section 6 - Modification by Agreement 
 

6. Rész - Módosítás megállapodás útján 
 
Article 14:601: Agreements Concerning Prescription 
 

(1) The requirements for prescription may be modified by agreement between the 
parties, in particular by either shortening or lengthening the periods of prescription.  

(2) The period of prescription may not, however, be reduced to less than one year 
or extended to more than thirty years after the time of commencement set out in Article 
14:203. 
 
14:601 Cikk - Az elévülést érintő megállapodások 
 

(1) Az elévülés feltételei a felek közötti megállapodás révén - különösen az elévülési 
idő lerövidítése vagy meghosszabbítása vonatkozásában - módosíthatók. 

(2) Mindazonáltal az elévülési időt annak a 14:203 Cikk szerinti kezdő időpontjától 
számított egy évnél rövidebb, és harminc évnél hosszabb időtartamban nem lehet meghatá-
rozni. 
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CHAPTER 15 - ILLEGALITY 
 

15. FEJEZET - JOGELLENESSÉG 
 
Article 15:101: Contracts Contrary to Fundamental Principles 
 
A contract is of no effect to the extent that it is contrary to principles recognised as 
fundamental in the laws of the Member States of the European Union. 
 
15:101 Cikk - Alapvető elvekbe ütköző szerződések 
 
A szerződés abban a mértékben, amennyiben az Európai Unió tagállamai jogai által alapvető-
ként elismert jogelvekbe ütközik, nem vált ki joghatást. 
 
Article 15:102: Contracts Infringing Mandatory Rules 
 

(1) Where a contract infringes a mandatory rule of law applicable under Article 
1:103 of these Principles, the effects of that infringement upon the contract are the 
effects, if any, expressly prescribed by that mandatory rule.  

(2) Where the mandatory rule does not expressly prescribe the effects of an 
infringement upon a contract, the contract may be declared to have full effect, to have 
some effect, to have no effect, or to be subject to modification. 

(3) A decision reached under paragraph (2) must be an appropriate and 
proportional response to the infringement, having regard to all relevant circumstances, 
including: 

(a) the purpose of the rule which has been infringed; 
(b) the category of persons for whose protection the rule exists; 
(c) any sanction that may be imposed under the rule infringed; 
(d) the seriousness of the infringement; 
(e) whether the infringement was intentional; and 
(f) the closeness of the relationship between the infringement and the contract. 

 
15:102 Cikk - Kötelező szabályokba ütköző szerződések 
 

(1) Ha a szerződés a jelen Alapelvek 1:103 Cikke szerinti kötelező rendelkezésbe ütkö-
zik, e jogésrelem a szerződésre gyakorolt hatása az lesz, amelyet - ha van ilyen - e kötelezően 
érvényesülő rendelkezés kifejezetten meghatároz. 

(2) Ha a kötelező rendelkezés a jogsérelem a szerződésre gyakorolt hatását kifejezetten 
nem határozza meg, a szerződést teljes egészében, vagy részlegesen hatályosnak, hatálytalan-
nak, illetőleg módosítandónak lehet nyilvánítani. 

(3) A (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően hozott döntésnek a jogsérelemnek 
megfelelő, és azzal arányos orvoslást kell biztosítania, figyelembe véve minden, lényeges 
körülményt, ide értve: 

a.) a sérelmet szenvedett jogszabály célját; 
b.) a személyeknek azt a körét, melynek védelmét az illető jogszabály biztosítja; 
c.) a sérelmet szenvedett jogszabály szerint megállapítható bármely szankciót; 
d.) a jogsérelem célját; 
e.) a jogsérelem és a szerződés közötti kapcsolat közeliségét. 
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Article 15:103: Partial Ineffectiveness 
 

(1) If only part of a contract is rendered ineffective under Articles 15:101 or 
15:102, the remaining part continues in effect unless, giving due consideration to all the 
circumstances of the case, it is unreasonable to uphold it.  

(2) Articles 15:104 and 15:105 apply, with appropriate adaptations, to a case of 
partial ineffectiveness. 
 
15:103 Cikk - Részleges hatálytalanság 
 

(1) Ha a 15:101 és 15:102 Cikkekben foglaltak szerint csak a szerződés egy része minő-
síthető joghatás kiváltására alkalmatlannak, a fennmaradó rész hatályos marad, kivéve, ha az 
eset összes körülményének kellő megfontolásával a szerződés fenntartása ésszerűtlennek mu-
tatkozna. 

(2) A 15:104 és 15:105 Cikkek rendelkezései - megfelelő módosításokkal - a részleges 
hatálytalanság esetére is alkalmazandók. 
 
Article 15:104: Restitution 
 

(1) When a contract is rendered ineffective under Articles 15:101 or 15:102, either 
party may claim restitution of whatever that party has supplied under the contract, 
provided that, where appropriate, concurrent restitution is made of whatever has been 
received. 

(2) When considering whether to grant restitution under paragraph (1), and what 
concurrent restitution, if any, would be appropriate, regard must be had to the factors 
referred to in Article 15:102(3). 

(3) An award of restitution may be refused to a party who knew or ought to have 
known of the reason for the ineffectiveness. 

(4) If restitution cannot be made in kind for any reason, a reasonable sum must be 
paid for what has been received. 
 
15:104 Cikk - Visszaszolgáltatás 
 

(1) Ha a szerződést a 15:101 vagy 15:102 Cikkekben foglaltak szerint hatálytalannak 
minősítik, bármely fél visszaszolgáltatási igénnyel élhet mindazok vonatkozásában, amit a 
szerződés alapján teljesített, feltéve, hogy - amennyiben ez indokolt - maga is kész mindannak 
visszaszolgáltatására, amit a szerződés alapján kapott. 

(2) Annak mérlegelésekor, hogy a visszaszolgáltatást az (1) bekezdés szerint teljesíteni 
kell-e, s az ellenirányú visszatérítés - amennyiben az indokolt - milyen mértékben számít 
megfelelőnek, figyelemmel kell lenni a 15:102 Cikk (3) bekezdése szerinti tényezőkre. 

(3) A visszaszolgáltatás az olyan fél irányában visszautasítható, aki a hatálytalanságról 
tudott, vagy arról tudnia kellett volna. 

(4) Ha a visszaszolgáltatásra bármely oknál fogva nem kerülhet sor, annak fejében, amit 
a fél kapott ésszerű pénzösszeget kell megfizetnie. 
 
Article 15:105: Damages 
 

(1) A party to a contract which is rendered ineffective under Articles 15:101 or 
15:102 may recover from the other party damages putting the first party as nearly as 
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possible into the same position as if the contract had not been concluded, provided that 
the other party knew or ought to have known of the reason for the ineffectiveness. 

(2) When considering whether to award damages under paragraph (1), regard 
must be had to the factors referred to in Article 15:102(3). 

(3) An award of damages may be refused where the first party knew or ought to 
have known of the reason for the ineffectiveness. 

 
15:105 Cikk - Kártérítés 
 

(1) A 15:101 és 15:102 Cikkek értelmében joghatás kiváltására alkalmatlannak nyilvá-
nított szerződésben részes fél a másik féltől - feltéve, hogy az a hatálytalanságról tudott, vagy 
tudnia kellett volna - kárai megtérítését abban a mértékben követelheti, ami őt a kártérítés 
révén olyan helyzetbe hozza, mint ha a szerződést meg sem kötötték volna. 

(2) Annak mérlegelésekor, hogy az (1) bekezdés szerinti kártérítés megállapítandó-e, fi-
gyelemmel kell lenni a 15:102 Cikk (3) bekezdése szerinti tényezőkre. 

(3) A kártérítés megállapítása az első fél irányában visszautasítható, ha a hatálytalanság-
ról tudott, vagy arról tudnia kellett volna. 
 

 

CHAPTER 16 - CONDITIONS 
 

16. FEJEZET - FELTÉTELEK 
 
Article 16:101: Types of Condition 
 
A contractual obligation may be made conditional upon the occurrence of an uncertain 
future event, so that the obligation takes effect only if the event occurs (suspensive 
condition) or comes to an end if the event occurs (resolutive condition). 
 
16:101 Cikk - Feltételtípusok 
 
A szerződési kötelezettség valamely bizonytalan eseménytől tehető függővé, úgy, hogy a kö-
telezettség csak az esemény bekövetkeztével hatályosul (halasztó feltétel), vagy valamely 
esemény bekövetkeztével szűnik meg (bontó feltétel). 
 
Article 16:102: Interference with Conditions 
 

(1) If fulfilment of a condition is prevented by a party, contrary to duties of good 
faith and fair dealing or co-operation, and if fulfilment would have operated to that 
party's disadvantage, the condition is deemed to be fulfilled. 

(2) If fulfilment of a condition is brought about by a party, contrary to duties of 
good faith and fair dealing or co-operation, and if fulfilment operates to that party's 
advantage, the condition is deemed not to be fulfilled. 
 
16:102 Cikk - Feltételek befolyásolása 
 

(1) Ha valamely feltétel teljesülését az a fél, akinek a feltétel bekövetkezte hátrányára 
lenne, a jóhiszeműség és tisztesség, vagy az együttműködési kötelezettség követelményébe 
ütköző módon megakadályozza, a feltételt teljesítettnek kell tekinteni. 
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(2) Ha valamely feltétel teljesülését az a fél, akinek a feltétel bekövetkezte előnyére len-
ne, a jóhiszeműség és tisztesség, vagy az együttműködési kötelezettség követelményébe ütkö-
ző módon idézi elő, a feltételt nem teljesítettnek kell tekinteni. 
 
Article 16:103: Effect of Conditions 
 

(1) Upon fulfilment of a suspensive condition, the relevant obligation takes effect 
unless the parties otherwise agree.  

(2) Upon fulfilment of a resolutive condition, the relevant obligation comes to an 
end unless the parties otherwise agree. 

 
16:103 Cikk - A feltételek hatása 
 

(1) A felek eltérő megállapodásának hiányában a halasztó feltétel bekövetkeztével a vo-
natkozó kötelezettség hatályossá válik. 

(2) A felek eltérő megállapodásának hiányában a bontó feltétel bekövetkeztével a vo-
natkozó kötelezettség hatályát veszti. 

 
 

CHAPTER 17 - CAPITALISATION OF INTEREST 
 

17. FEJEZET - A KAMAT T ŐKÉSÍTÉSE 
 
Article 17:101: When Interest to be Added to Capital 
 

(1) Interest payable according to Article 9:508(1) is added to the outstanding 
capital every 12 months. 

(2) Paragraph (1) of this Article does not apply if the parties have provided for in-
terest upon delay in payment. 
 
17:101 Cikk - A kamat a tőkéhez adása 
 

(1) A 9:508 Cikk (1) bekezdése értelmében fizetendő kamattal minden 12 hónapban a 
még meg nem fizetett tőketartozást meg kell növelni. 

(2) A jelen Cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezés nem alkalmazható, ha a felek ké-
sedelem  esetére kötöttek ki kamatot. 
 
 


