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Act V of 2013 on the Civil Code 

 

TITLE XXIV 

CIVIL LAW PARTNERSHIP AGREEMENT 

Section 6:498 

[Civil law partnership agreement] 

Under a civil law partnership agreement the parties (hereinafter referred to as „members”) undertake to 

cooperate in order to achieve their common goals and to make capital contributions necessary for achieving said 

common goals, and to bear the risks of their activities collectively. 

Section 6:499 

[Capital contribution] 

(1) Each member shall provide capital contribution in equal proportions. 

(2) Capital contribution may be provided in the form of money, a marketable thing of value or intangible 

property, or any other form of service, such as - in particular - work performed in person. 

(3) Contributions provided in a form other than money shall be evaluated by the members themselves, and - 

on that basis - they shall collectively determine the share each contribution represents in the whole. 

Section 6:500 

[Means of contribution] 

(1) As regards the assets contributed, the ones that can not be consumed will be used collectively, and the ones 

that can be consumed will be owned jointly. 

(2) The ownership share of assets given into common ownership may not be disposed of by a member 

individually. 

Section 6:501 

[Claims against members] 

(1) Should a member fail to provide the contribution agreed upon in the contract, either of the other members 

shall have the right to demand performance as contracted. That right of members may not be validly excluded. 

(2) If any member is engaged in any conduct which seriously endangers the success of collective activities or 

the achievement of the purpose of the partnership, either of the other members shall have the right to demand the 

member to cease such conduct. 

Section 6:502 

[Gains and losses, liabilities] 

(1) The profits and losses from common activities shall be distributed among the members in proportion to 

their capital contributions. 

(2) Any agreement excluding any member from receiving a share of the profits or from covering the losses 

shall be null and void. 

(3) If the members responsibility for covering losses derogates from the ratio previously agreed upon based on 

a contract concluded with a third party, they shall settle accounts with each other as laid down in the contract. 

Section 6:503 

[Administration] 

(1) Members shall be entitled to manage the partnership’s affairs collectively. 

(2) Members may also provide that authorization for management is granted to a certain member or members, 

in which case those members not expressly authorized shall not be entitled to exercise management rights. 

(3) If several members are granted joint management rights, they shall bring management decisions 

unanimously. 

(4) Non-members shall not be granted management rights. Management shall be carried out personally. Any 

stipulation that is contrary to these provisions shall be null and void. 

Section 6:504 

[Opposition] 
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The management decisions of a member with sole management rights may be contested by either member, 

and management decisions adopted under joint management rights may be contested by any non-management 

member. Members shall decide on the opposition collectively. The proposed measure may not be carried out 

pending decision of the members. The right of opposition may not be validly excluded. 

Section 6:505 

[Cessation of administration rights] 

(1) If management is not exercised by all members collectively, the right of management may be revoked 

from the member so authorized by the other members acting unanimously, in which case continued management 

will be decided by the members. Any exclusion or restriction of this right shall be null and void. 

(2) The member granted management rights under the partnership agreement shall be entitled to waive this 

right. Such waiver, however, shall not be made at an unsuitable time. 

(3) If there is no member with the right of management, all members shall be entitled to exercise management 

rights. 

Section 6:506 

[Representation] 

Members may grant authorization in the partnership agreement to either of the members to represent the other 

members in dealings with third parties. 

Section 6:507 

[Relationship of members] 

Each member shall have access to management processes, that is to say they shall have the right to inspect the 

related documents and books. Any agreement of the parties to the contrary shall be null and void. 

Section 6:508 

[Creditors of members] 

(1) If the partnership agreement is terminated, the creditor of any member shall be entitled to lay claim to the 

partner’s share of the settlement of final accounts. 

(2) If a creditor files to have this share attached, he shall be entitled to exercise the right of termination that is 

customarily due to the member, but he shall not be entitled to demand that the member’s share be delivered in 

kind. 

(3) If the partnership agreement was concluded for a specific term, the member’s creditor shall have the right 

to terminate the agreement by giving a three months’ notice, provided that more than one year remains from the 

fixed term. 

Section 6:509 

[Termination by notice] 

(1) The partnership agreement concluded for an indefinite period may be terminated by either of the members 

with a three months’ notice. The right to terminate may not be validly excluded. 

(2) If a member terminates the agreement at an unsuitable time, he shall be liable to pay compensation for 

damages resulting from the termination, if the other members indicated that the time was unsuitable and the 

member maintained his intention to terminate nonetheless. 

Section 6:510 

[Termination without notice] 

(1) The partnership agreement may be terminated without notice where justified by substantial reasons. Any 

exclusion of that right shall be null and void. 

(2) Substantial reason shall, in particular, include any actionable conduct of a member resulting in the 

infringement of a major contractual obligation. 

Section 6:511 

[Death or dissolution of a member] 

(1) The partnership agreement shall be terminated upon the death or dissolution of a member. 

(2) The surviving members may decide to carry on the agreement without the deceased or dissolved member. 
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(3) If so requested by the successor of the deceased or dissolved member, and if the surviving members 

consent, the successor shall replace the predecessor in the partnership agreement. 

Section 6:512 

[Exclusion] 

(1) The partnership agreement may provide that a member may be excluded from the partnership by 

unanimous decision of the other members in the event where either member has the right to terminate with 

immediate effect for a reason attributable to the member to be excluded. 

(2) Accounts shall be settled with the excluded member. 

(3) The excluded member may not demand any asset comprising part of the common property to be provided 

in kind. However, the other members shall have the option to release the asset demanded in kind, or to provide 

adequate compensation in value. 

Section 6:513 

[Settlement] 

(1) If the partnership agreement is terminated accounts shall be settled among the members. Any prior 

agreement for the exclusion of settlement shall be null and void. 

(2) In the process of settlement, common assets shall be distributed among the members in proportion to their 

capital contribution. 

(3) The assets made available for collective use shall be returned to their owners. 

 

XXIV. CÍM 

A POLGÁRI JOGI TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS 

6:498. § [Polgári jogi társasági szerződés] 

Polgári jogi társasági szerződéssel a felek (a továbbiakban: tagok) arra vállalnak kötelezettséget, hogy 

közös céljuk elérése érdekében együttműködnek, a közös cél megvalósításához szükséges vagyoni 

hozzájárulást teljesítenek, és tevékenységük kockázatát közösen viselik. 

6:499. § [Vagyoni hozzájárulás] 

(1) A tagok fejenként egyenlő mértékben teljesítenek vagyoni hozzájárulást. 

(2) A vagyoni hozzájárulás tárgya lehet pénz, vagyoni értékkel rendelkező dolog, vagyoni értékű jog vagy 

bármilyen egyéb szolgáltatás, így különösen személyes munkavégzés. 

(3) A nem pénzben nyújtott hozzájárulásokat a tagok maguk értékelik, és ennek alapján megállapítják a 

hozzájárulások egymáshoz viszonyított arányát. 

6:500. § [A hozzájárulás módja] 

(1) A hozzájárulásként adott el nem használható dolgok közös használatba, az elhasználható dolgok közös 

tulajdonba kerülnek. 

(2) A közös tulajdonba került dolog tulajdoni hányadával a tag önállóan nem rendelkezhet. 

6:501. § [Igényérvényesítés a taggal szemben] 

(1) Ha valamelyik tag nem szolgáltatja a szerződésben vállalt hozzájárulást, bármelyik tag követelheti tőle 

a szerződésszerű teljesítést. A tagok ezen jogát érvényesen nem lehet kizárni. 

(2) Ha valamelyik tag olyan magatartást tanúsít, amely veszélyezteti a közös tevékenység sikerét vagy a 

szerződéses célt, bármelyik tag követelheti az ettől való tartózkodást. 

6:502. § [Nyereség és veszteség, tartozások] 

(1) A közös tevékenység nyeresége és vesztesége a tagok közt hozzájárulásuk arányában oszlik meg. 

(2) Tilos az olyan megállapodás, amely valamely tagot a veszteség viselése alól mentesít, vagy a 

nyereségben való részesedésből kizár. 

(3) Ha a tagok harmadik személlyel kötött szerződésük alapján a veszteség viselésének arányától eltérően 

kötelesek helytállni, a szerződésben meghatározottak szerint el kell számolniuk egymással. 

6:503. § [Ügyvitel] 

(1) Az ügyek vitelére a tagok együttesen jogosultak. 

(2) A tagok úgy is rendelkezhetnek, hogy az ügyek vitelére meghatározott tagot vagy tagokat jogosítanak 

fel; ilyenkor a kifejezetten fel nem jogosított tagok nem jogosultak az ügyek vitelére. 
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(3) Ha több tag együttesen jogosult ügyvitelre, az ügyvitelre jogosult tagok az ügyviteli döntéseket 

egyhangúlag hozzák meg. 

(4) Az ügyek vitelére a társaságon kívül álló személy nem jogosítható fel. Az ügyvitel személyesen 

látható el. Az e rendelkezésekkel ellentétes szerződési kikötés semmis. 

6:504. § [Ellentmondás] 

Az önálló ügyviteli jogkörrel rendelkező tag ügyviteli intézkedése ellen bármelyik tag, az együttes 

ügyviteli jogkörben eldöntött ügyviteli intézkedés ellen az ügyvitelből kizárt bármelyik tag ellentmondással 

élhet. Az ellentmondásról a tagok együttesen döntenek. A tervezett intézkedés a tagok döntésének 

meghozataláig nem hajtható végre. Az ellentmondás joga érvényesen nem zárható ki. 

6:505. § [Az ügyviteli jog megszűnése] 

(1) Ha az ügyeket nem az összes tag együttesen viszi, az ügyvitelre feljogosított tagtól az ügyvitel jogát a 

többi tag egyhangú döntéssel megvonhatja; ilyenkor az ügyek további vitelének módjáról a tagok döntenek. 

Ezen jog kizárása vagy korlátozása semmis. 

(2) A szerződés által az ügyvitel jogával felruházott tag erről a jogáról lemondhat. A lemondás nem eshet 

alkalmatlan időre. 

(3) Ha nem marad ügyvitelre jogosított tag, az ügyvitel joga valamennyi tagot megilleti. 

6:506. § [Képviselet] 

A tagok a szerződésben feljogosíthatják valamelyik tagot a többi tag harmadik személyekkel szembeni 

képviseletére. 

6:507. § [A tagok egymás közötti viszonya] 

Minden tag jogosult az ügyek menetét megismerni, így különösen az ezekkel kapcsolatos iratokba, 

könyvekbe betekinteni. A felek ettől eltérő megállapodása semmis. 

6:508. § [A tag hitelezője] 

(1) A tag hitelezője a szerződés megszűnése esetén a tagot megillető elszámolási hányadra tarthat igényt. 

(2) Ha a hitelező e hányadra végrehajtást vezet, a tagot megillető rendes felmondás jogát gyakorolhatja, 

de ebben az esetben sem követelheti a tagnak járó hányad természetben való kiadását. 

(3) Ha a szerződést határozott időre kötötték, a tag hitelezőjét felmondási jog illeti meg három hónapos 

felmondási idővel, feltéve, hogy a határozott időtartamból egy évnél hosszabb idő van hátra. 

6:509. § [Rendes felmondás] 

(1) A határozatlan időre kötött szerződést bármelyik tag három hónapos felmondási idővel felmondhatja. 

A felmondási jogot nem lehet érvényesen kizárni. 

(2) Aki alkalmatlan időben gyakorolja felmondási jogát, köteles az ebből eredő károkat megtéríteni, 

feltéve, hogy az időpont alkalmatlanságára a többi tag figyelmeztette, és felmondását a figyelmeztetés 

ellenére fenntartotta. 

6:510. § [Rendkívüli felmondás] 

(1) A szerződés fontos okból rendkívüli felmondással is megszüntethető. Ezen jog kizárása semmis. 

(2) Fontos oknak minősül különösen, ha valamely tag a szerződésből eredő lényeges kötelezettségét 

felróhatóan megszegi. 

6:511. § [A tag halála vagy megszűnése] 

(1) A szerződés megszűnik bármelyik tag halála vagy megszűnése esetén. 

(2) A megmaradt tagok egyhangúlag dönthetnek úgy, hogy a szerződést a meghalt vagy megszűnt tag 

nélkül hatályban tartják. 

(3) Ha a meghalt vagy megszűnt tag jogutódja kérelmezi, és ehhez a megmaradt tagok hozzájárulnak, a 

szerződésben a jogutód a jogelőd helyébe lép. 

6:512. § [Kizárás] 

(1) A szerződés rendelkezhet úgy, hogy valamely tagot a többi tag egyhangú döntésével a társaságból 

kizár, ha a kizárandó tag érdekkörében felmerülő okból valamely másik tagot rendkívüli felmondási jog 

illetne meg. 

(2) A kizárt taggal el kell számolni. 

(3) A kizárt tag a közös vagyonba tartozó vagyontárgyak kiadását természetben nem követelheti. A többi 

tag azonban választása szerint kiadhatja természetben a követelt vagyontárgyat vagy annak értékét. 

6:513. § [Elszámolás] 

(1) A szerződés megszűnése után a tagok között elszámolásnak van helye. Semmis az olyan 

megállapodás, amely az elszámolást előre kizárja. 

(2) Az elszámolás során a közös vagyont a tagok között hozzájárulásuk arányában kell felosztani. 

(3) A közös használatba adott dolgokat vissza kell szolgáltatni a tulajdonosnak. 


