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The new Hungarian Civil Code in English  

  Az új magyar Polgári Törvénykönyv angolul

 

Act V of 2013 

on the Civil Code 

BOOK ONE 

INTRODUCTORY PROVISIONS 

Section 1:1 

[Scope] 

This Act governs the property and personal relations of persons under the principle of interdependence and the 

principle of equality. 

Section 1:2 

[Interpretative principle] 

(1) The provisions of this Act shall be interpreted in accordance with the constitutional order of Hungary. 

(2) The legislation relating to civil law shall be interpreted in accordance with the provisions of this Act. 

Section 1:3 

[Principle of good faith and fair dealing] 

(1) In exercising rights and in fulfilling obligations the requirements of good faith and fair dealing shall be 

observed. 

(2) The requirements of good faith and fair dealing shall be considered breached where a party’s exercise of 

rights is contradictory to his previous actions which the other party had reason to rely on. 

Section 1:4 

[Principle of reasonable conduct. Attributability] 

(1) Unless otherwise provided for by this Act, in civil law any reference to what can be expected of or by a 

person, or in a particular situation, is a reference to what can reasonably be expected. 

(2) A person may not rely, in support of his claim, on an unlawful act he has committed. 

(3) A person who himself engaged in an unlawful act may also rely on the wrongful act committed by others. 

Section 1:5 

[Prohibition of abuse of rights] 

(1) Abuse of rights is prohibited by law. 

(2) Where the abuse of a right is manifested in the repudiation of a statement required by law and this conduct 

does injury to an overriding public interest or a private interest in cases of exceptional circumstances, the court is 

entitled to substitute its judgment for the party’s legal statement, provided there is no other way of averting the 

injury. 

Section 1:6 

[Judicial process] 

Unless otherwise provided for by law, the rights afforded in this Act may be enforced by way of judicial 

process. 
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2013. évi V. törvény 

a Polgári Törvénykönyvről 

ELSŐ KÖNYV 

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

1:1. § [A törvény hatálya] 
E törvény a mellérendeltség és egyenjogúság elve szerint szabályozza a személyek alapvető 

vagyoni és személyi viszonyait. 

1:2. § [Értelmezési alapelv] 
(1) E törvény rendelkezéseit Magyarország alkotmányos rendjével összhangban kell értelmezni. 
(2) A polgári jogi viszonyokra vonatkozó jogszabályokat e törvénnyel összhangban kell 

értelmezni. 

1:3. § [A jóhiszeműség és tisztesség elve] 
(1) A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszeműség és 

tisztesség követelményének megfelelően kötelesek eljárni. 
(2) A jóhiszeműség és tisztesség követelményét sérti az is, akinek joggyakorlása szemben áll 

olyan korábbi magatartásával, amelyben a másik fél okkal bízhatott. 

1:4. § [Az elvárható magatartás elve. Felróhatóság] 
(1) Ha e törvény eltérő követelményt nem támaszt, a polgári jogi viszonyokban úgy kell eljárni, 

ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. 
(2) Felróható magatartására előnyök szerzése végett senki nem hivatkozhat. 

(3) A másik fél felróható magatartására hivatkozhat az is, aki maga felróhatóan járt el. 

1:5. § [A joggal való visszaélés tilalma] 
(1) A törvény tiltja a joggal való visszaélést. 

(2) Ha a joggal való visszaélés jogszabály által megkívánt nyilatkozat megtagadásában áll, és ez 
a magatartás nyomós közérdeket vagy különös méltánylást érdemlő magánérdeket sért, a bíróság 

a nyilatkozatot ítéletével pótolhatja, feltéve, hogy az érdeksérelem másképpen nem hárítható el. 

1:6. § [Bírói út] 
Az e törvényben biztosított jogok érvényesítése - ha törvény eltérően nem rendelkezik - bírói 

útra tartozik. 


