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alá rendezte: dr. Laky Dezső (Szeged Városi Nyomda és Könyvki
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14 A M. Kir Ferenc József Tudományegyetem iga-gatásál érintő fonto
sabb törvények és rendeletek gyűjteménye, 41. p.

15 Levéltári jelzet: ].b.43.dob. 750/1928-29. tanév, 3534/1928/1929. 
iktatószámú irat.

Bevezetés

adách Imre gondolataival a Jogtudományi Köz
löny egyik példányának olvasása közben ta
lálkoztam. Mondanivalója sok mindenre igaz, 

különösen a válságjogi szabályozásra. Úgy érzem, hogy 
ezzel a sokszínű és sok mindenen keresztülment jogal
kotói szükségintézkedési „rendszerrel" egyrészt részbeni 
megoldást találtak a felmerült problémákra. Másrészt a 
válságjog új kihívásokat és lehetőségeket is tartogat egy 
állam gazdasága és jogrendszere számára egyaránt, ame
lyet György Emö így fogalmazott meg 1933-as művében: 
,, A válságjog nem szükségszerűen rossz, hanem számos 
fejlődési tendencia gyökere is lehet"2.

Tanulmányom a Magyarországon 1933 és 1945 közötti 
válságjogi szabályozást vizsgálja meg. Különös figyelmet 
fordít a valorizáció, valamint a clausula rebus sic stantibus 
elvének megjelenési formájaként értelmezhető gazdasági 
lehetetlenülés elemzésére, de a tanulmány részét képezik 
az egyéb válságmegoldások is.

A válságjogi szabályozás eszközei: 
valorizáció, effektivitási záradék, 
értékállandóság biztosítása

A válságjogi szabályozás eszközei tekintetében számos 
lehetőség állt és áll ma is a jogalkotók részére. Ezek közül 
ebben a részben hármat mutatok be, ezekből is részlete
sebben a valorizációt tekintem át.

A válság megoldására kínálkozó egyik lehetőség az 
értékállandóság hizlositása. Ez nem más, mint egy olyan 
kikötés, amely a pénztartozást állandó értékűnek feltéte
lezett jószágban, általában aranyban, búzában fejezi ki. 
Célja a hitelező védelme a pénz. elértéktelenedésének ve
szélye ellen. A vizsgált korszakban gyakran alkalmazták, 
csakúgy, mint az effektivitási záradékol. Utóbbi esetében 
az adós teljesítéskor ténylegesen abban a pénznemben fi
zet, amelyet a felek a szerződésükben előzőleg kijelöltek.

Mint említettem, a valorizáció, vagy más néven átérté
kelés tanulmányom igazi tárgya a gazdasági lehetetlenülés 
mellett. A valorizációt először a koronára, majd a pengőre, 
később pedig -  az általam már nem tárgyalt korszakban 
-  a forintra vonatkozóan alkalmazták hazánkban, de meg
jegyzendő. hogy először meglehetősen vonakodva.

Talabos Dávidné Lukács Nikolett

Gondolatok a válságjogi 
szabályozásról az 
1933 és 1945 közötti 
Magyarországon1

.. Minden dolognak oly sok színe van, hogy aki 
mindazt végigészleli, kevesebbet tud, mint első 
pillanatra s határozatra jutni rá nem ér"...

(Madách Imre)

A valorizációt a háború idején megjelenő infláció hívta 
életre. Az inflációnak egyaránt vannak lappangó és roha
mos periódusai, Vági József szerint ezek közül az előbbi 
az 1. világháború kitörésétől 1919 augusztusáig tartott, az 
utóbbi 1931. július 14-évci kezdődött, és 1944 végével 
zárult le.' A valorizáció a bírói gyakorlatban fejlődött ki, 
hiszen a törvényi szabályozás 1928-ig váratott magára, 
azonban az 1945 utáni „második valorizációs periódusra” 
ez már nem volt igaz, hiszen ennek már rögtön az ele
jén „megszületett” két aranypengő-rendelet. Sokáig vita 
volt ugyanis abban a jogtudósok között, hogy szükségcs-e 
egyáltalán jogi szabályozás az átértékelés kérdésében. Az 
írott jog „hívei” azzal indokolták szemléletüket, hogy a 
precedensek rendkívül nagy „feszítőerőt” jelenthetnének 
a jogrendszer számára.4

A szokásjoggal szimpatizálók a már György Emö által 
is megfogalmazott kételyt juttatták kifejezésre, mely sze
rint a jogi szabályozás csak újabb szabályok megalkotását 
fogja eredményezni.

A viták eredményeképpen végül 1928-ban életbe lépett 
az átértékelésre vonatkozó törvénycikk. A válság prob
lémáira vonatkozó ilyen megoldás természetesen nem 
volt új keletű, hiszen korábban már Németországban és 
Lengyelországban is megalkottak és bevezettek ilyen jog
szabályt, az első tulajdonképpeni válságszabályozást pe
dig Nagy Frigyes vezette be. 1762-ben elrendelte, hogy 
az adós mondja fel a jó pénzben felvett tartozását, és azt 
vagy a régi jó pénzben, vagy a rosszabb új pénzben fizes
se vissza.'



Jog
A koronaérték-csökkenésre 
vonatkozó szabályozás

Az 1928:12. törvénycikk a korona értékcsökkenésből 
eredő hátrányait igyekezett kiküszöbölni. A törvény sze
rint a jóhiszeműség és a méltányosság elve értelmében 
az átértékelt összeg meghatározásánál figyelembe kell 
venni „mind a két félnek, főképpen az adósnak vagyoni 
helyzetét; azt a gazdasági célt, amelyre a pénztartozás 
keletkezésekor szolgál; hogy a felek előre látták vagy 
rendes gondossággal előre láthatták-e a pénz értékében 
bekövetkezett változást és ezt a pénztartozás összegének 
meghatározásakor számításba vették-e; hogy’ az adós fog
lalkozásánál, vagyonának természeténél, életviszonyainál 
és egyéb személyes körülményeinél fogva tartozásának 
összegét felhasználta-e vagy felhasználhatta-e úgy’, hogy 
magát a pénz értékcsökkenése ellen megvédte; hogy a 
pénz értékcsökkenése mennyiben következett be olyan idő
ben, amikor a hitelezőt követelésének érvényesítésében 
indokolatlan késedelem terhelte; hogy az adós az ügylet 
alapján gazdagodott-e és a gazdagodás értéke az ö birto
kában még megvan-e vagy attól időközben hibáján kívül 
elesett, hogy ellenszolgáltatás esetében a szolgáltatásnak 
és az ellenszolgáltatásnak szem előtt tartott aránya lénye
ges változást ne szenvedjen. A pénz értékcsökkenéséből 
eredő hátrányt a felek között lehetőleg úgy kell megoszta
ni, hogy’ egyik fé l  vagyoni romlását se okozza”. A családi 
és öröklési jogi cseleknél a méltányosság elvének teljes 
mértékben érvényesülnie kellett.

A törvény 1928. április 1-jén lépett életbe, a koronaér- 
tékre vonatkozó rendelkezései elvesztették ugyan aktuali
tásukat, de a külföldi államok valutáinak az aranyalapról 
való letérési eseteiben alkalmazást nyertek.6 Az 1930-as 
években főként ezeknek a devizajogszabályoknak a szá
ma rendkívüli módon megsokasodott, hiszen a felek gyak
ran USA-dollárban, márkában vagy fontban állapították 
meg a tartozások összegét. A bírói gyakorlat nemcsak 
megelőzte a törvényi szabályozást, hanem jelentősen ki is 
egészítette azt.

Devizajog 1933-1945 között
Állandó gyakorlattá vált a dollár esetében, hogy az arany
záradékot megszüntették, s értékét átszámítási kulcs alap
ján 57 176 pengőben állapították meg.7 Abban az esetben, 
ha nem aranydollárban, hanem egyszerűen dollárban volt 
kikötve a teljesítés, a dollárt tekintették szilárd, megbíz
ható értékmérőnek. Az értékállandóság mint legfőbb biz
tosítandó cél szerepelt, ezért hiába csökkent a dollár érté
ke, az adósnak „aranydollár-paritáson” (az egyes érmék 
aranytartalmának megfelelően) kellett teljesítenie a kö
telmet. A dollárbetétek esetében a Kúria még ennél is to
vább ment és kijelentette, hogy abban az esetben, ha nem 
történt meg az értékállandóság kikötése a felek részéről, 
a méltányosságnak és a jóhiszeműségnek érvényesülnie 
kell. Ezekre a betétekre nem volt alkalmazható a kereske

delmi törvényről szóló 1875:37. törvénycikk 326. §-a, mi
vel a dollár értéke nem a gazdasági élet rendes alakulása 
miatt, hanem az USA gazdasági intézkedései folytán ala
kult az akkori értékére, ezért az elhelyezés időpontjában 
fennállt árfolyama szerint kellett teljesíteni.

Az 1930-as években az aranyban való fizetést fel
függesztették a gazdasági és hitelélet rendjének, továb
bá az államháztartás egyensúlyának biztosításáról szó
ló 1931:26. törvénycikk 2. § rendelkezéseire tekintettel, 
amely kimondja, hogy: „A minisztérium mindaddig, amíg 
azt a gazdasági és hitelélet rendjének megóvása szüksé
gessé teszi, e célok érdekében rendelettel magánjogi és 
eljárási, úgyszintén a törvényhozás hatáskörébe tartozó 
egyéb rendelkezéseket is tehet." Ennek értelmében azokat 
a pénztartozásokat, amelyeket aranyban vagy aranymér
tékben kellett volna kifizetni, pengőben kellett teljesíteni.5 
Ezt a szabályt folyamatosan meghosszabbították a külön
böző módosító rendeleteknek köszönhetően. A hitelező 
dönthetett természetesen a halasztás mellett is, erre 30 nap 
állt rendelkezésére, ha azonban a teljesítés mellett döntött, 
halasztást utóbb már nem kérhetett.

A clausula rebus sic stantibusra 
és a gazdasági lehetetlenülésre 
vonatkozó jogi szabályozás és a bírói 
joggyakorlat sajátosságai

A gazdasági lehetetlenülés új és szokatlan intézményként 
jelent meg a 19. század végi magyar magánjogban, tel
jes mértékben az Optk. (Osztrák Polgári Törvénykönyv) 
szabályozását követve. A valorizáció elöl eleinte elzárkó
zó bírói gyakorlat a gazdasági lehetetlenülést az 1930-as 
évekre már nemcsak a pénzben, hanem a természetben 
meghatározott szolgáltatások esetében is alkalmazta. Ke
lemen László megállapítása szerint itt a kötelem esetében 
„nem a felek akarata, hanem az azt eltorzító, meghami
sító válságjelentségek jogilag indokolatlan beavatkozása 
ellen irányul" a gazdasági lehetetlenülés alkalmazása." 
Ez az idézet jól érzékelteti azt a bizalmatlanságot, ame
lyet a valorizációval szemben tanúsított a korabeli jog
tudomány. Az ódzkodás természetesen idővel enyhült, 
a gazdasági lehetetlenülés azonban még mindig a bírói 
gyakorlat által szívesen választott jogintézmény volt a 
szerződési hiba kiküszöbölésére. Törvény hiányában a 
joggyakorlat alakította ki a gazdasági lehetetlenülés sza
bályait. Már Grosschmid Béninél is találkozunk vele, az 
ö megfogalmazásában alkalmazása a kötelem „mélyebb, 
valódi értelmét fölébe keríti a felszínes, látszólagos tarta
lomnak ". Meg kell azonban jegyezni azt is, hogy a gazda
sági lehetetlenülés alkalmazásának szigorú szabályai vol
tak. A clausula rebus sic stantibus elvének hallgatólagos 
bclcmagyarázása a kötelembe csak akkor volt lehetséges, 
ha a szerződés megkötése után olyan körülmények álltak 
be, melyek miatt a szerződés teljesítése olyan mértékben 
lenne terhes az adósra nézve, hogy az összeegyeztethetet
len lenne a polgári jog elveivel. Ezek általában a szerző-
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dés teljesítésére való képtelenséget előidéző okok, vagy a 
súlyos vagyoni romlással járó okok lehetnek.

A clausida re hús sic s  tanti husi először főként a munka
szerződések körében alkalmazták, amiről Ágoston Péter 
visszaemlékezéseiben olvashatunk."’ Ágoston szemlélete 
alapján a clausula rebus sic stantibus elvét minden eset
re ki kellene terjeszteni, mivel nem olyan általános elv, 
hogy a törvényben meg nem állapított esetekben is érvé
nyesülhetne. Kolosváry Bálint egy Ágostonéhoz hasonló 
véleményt fogalmazott meg a kölcsön körében megjelenő 
clausuláról." A kora 20. században a clausula rebus sic 
stantibust a szolgálati és munkásszcrződéscknél alkalmaz
ták.1-' Rafífay Ferenc könyvében megjegyzi, hogy az Optk. 
936. tj-a alapján kétségtelenül alkalmazni kell a clausula 
rebus sic stantibust, amelynél fogva az előszerződés köte
lező ereje megszűnik, ha a körülmények időközben any- 
nyira megváltoztak, hogy a főszerződés célja meghiúsult, 
vagy a másik félbe, különösen annak hitelképességébe ve
tett bizalom megszűnt.15

Grossehmid Béni egészen új szemléletet képviselt a 
kérdésben: számára a gazdasági lehetetlenülés nem új
fajta, a tényleges és jogi lehetetlenülés melletti újabb le
hetetlenülési oknak minősült, hanem pusztán egy feltétel 
meghiúsulásának esete volt számára, ahogyan azt Besnyő 
Bernül a Glosszában megfogalmazta.14

A Kúria először a pénzszolgáltatásokra, majd a termé
szetbeni teljesítést kikötött kötelmekre is alkalmazni kezd
te a gyakorlatban a gazdasági lehetetlenülést. Az 1920-as 
évekre egyre tágabban kezdték értelmezni az elvet, aho
gyan az Szladits Károly megállapításaiból is kitűnik.1' 
A gazdasági lehetetlenüléssel a bíróság vagy módosítot
ta a kötelmet, vagy megszüntette azt, igaz, egyes szerző
déseknél eltérések mutatkoztak."1 Alkalmazása azonban, 
mint fentebb utaltam rá, korántsem volt egyszerű. A gaz
dasági lehetetlenülést nem lehetett például alkalmazni 
azokra az esetekre, mikor az adós szándékosan halogatta 
a szolgáltatás teljesítését, pedig az még aránytalan terhek 
nélkül kivitelezhető lett volna számára.

Egyoldalú kötelmekre ugyanúgy nem volt alkalmazha
tó, mint már teljesített vagy jórészt teljesített ügyletekre. 
Csak akkor volt helye az alkalmazásának, ha az arányta
lanság más módon nem volt kiegyenlíthető.17 Nem hivat
kozhatott gazdasági lehetetlenülésre az sem, aki jól tudta, 
hogy a szerződésben teljesíteni vállalt famennyiséget fu
varozni nem lehet, mivel az olyan helyen található, hogy

elszállítása lehetetlen.18 A teljesítés körében megjegyzen
dő, hogy idő előtti, azaz még le nem járt kereset hatályta
lanítása nem volt lchetséges.|g

A gazdasági lehetetlenülés használati körének pontosí
tását az 1928. évi Magánjogi Törvényjavaslat (Mtj.) je
lenthette volna, azonban ennek hatályba lépése nem va
lósult meg. A javaslatot egyébként is számos kritika érte, 
mivel szövegezésében mindössze a szerződésekből eredő 
kötelmeket említi meg.20 Az elv kodifikációja 1945 után 
sem valósult meg, erre 1959-ig, a Polgári Törvénykönyv 
elkészítéséig kellett várni, melynek 241. §-a tartalmazza 
bírói szerződésmódosítás néven. Az. új Polgári Törvény- 
könyvben ennek a gondolatnak a továbbvitele figyelhető 
meg. Mindezek a jogintézmény további létjogosultságát 
bizonyítják.

Összegzés
Tanulmányom az 1933 és 1945 közötti időszak válságjogi 
szabályozásával foglalkozik Magyarországon. A sokszínű 
és sok mindenen keresztülment jogi megoldások rövid át
tekintése után a valorizációt, a devizaszabályozást, majd a 
gazdasági lehetetlenülést vizsgálja. A gazdasági lehetetle
nülés esetében felhívom a figyelmet a törvényi szabályo
zás hiányára, valamint a bírói jog „vívódásaira” is. A jog 
legváltozatosabb területeiről a bérlettől a vállalkozási 
szerződésekig megtalálhatók a Magyar Döntvénytárban 
azok a jogesetek, amelyek bizonyítják, hogy a clausula 
rebis sic stantibus igenis fontos szerepet töltött be hazánk 
magánjogában. A vizsgált esetekből kitűnik, hogy a há
borúnak csak abban az esetben volt megszüntető hatálya 
a felek jogviszonyára, amelyek őket a szerződés teljesíté
sére képtelenné tették, vagy súlyos vagyoni romlásukkal 
járt volna az számukra.21 Megállapítható, hogy a válság
szabályozás napjainkban különösen aktuális téma, mely 
a 20. század közepén is számos kérdést vetett fel a hazai 
joggyakorlók és jogalkalmazók számára. Madách idé
zett gondolatai a problémakör változatosságát emelték ki, 
azonban arra hívja fel a figyelmünket, hogy a nehézségek 
-  legyen az éppen egy gazdasági válság -  az élethez és 
természetesen ezáltal a joghoz szorosan hozzátartoznak: 
..A cél voltaképp mi is? A cél, megszűnte a dicső csatának. 
A cél halál, az élet küzdelem. S  az ember célja e küzdés 
maga".22

T aiabos Dávidnk L i kacs, NiKOt.m

Cédánkén über die Regelung des Krisenrechts in Ungarn zwischen 1933 und 1945
(Zusammenfassung)
Dér Aufsatz befasst sich mit dér Regelung des Krisen
rechts in Ungarn in der Zcitspanne zwischen 1933 und 
1945. Nach cinem kurzen Überblick der viclfaltigen und 
vicl crlebtcn juristischcn Lösungen untersucht er die Valo- 
risierung, die Devisenregdung, und danach die Frage des 
Wcgfalls der Gesehaftsgrundlagc. Bei dem Wcgfall der 
Gcscháftsgrundlage maciit er auf das Fchlen der gesctzli-

chen Regelung, sowie auf das „Ringen" des Richterrechts 
aufmerksam. In der Ungarischcn Dczisionssamlung (Ma
gyar Döntvénytár) befinden sich Falié zu den vcrschie- 
densten Gebieten des Rcchts von der Miete bis zum Werk- 
vertrag, die beweisen, dass das clausula rebus sic stantibus 
doch eine sehr wichtige Rolle in der ungarischcn Privat- 
recht inne hatte. Aus den untersuchtcn Falién gcht hervor,
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dass dcr Kricg hattc nur dann cinc aufhebende Wirkung 
auf das Rechtsverháltnis dcr Partéién, wenn sie dadurch 
zűr Vertragscrfíillung nieht mehr in dér Lage waren oder 
ciné eventuelle Erfüllung mit sehwerem finanzicllem 
Schaden verbundcn war. Es kann festgestellt wcrdcn, dass

das Krisenrecht heute ein besonders aktucllcs Thema ist, 
was in dcr Mitte des 20. Jahrhunderts auch schon viele 
Fragen fiir die Rcclitspraxis und Für die Rcchtsanwcndung 
aufgcworfen hat.

.Jegyzetek______________________________________

' A publikáció elkészítését a  TÁMOP-4.2.2/B-10/1 -2010-0024 számú 
projekt támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az 
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

: György Emö: A válságjog kialakulása (Budapest, Gergely R. 
Könyvkereskedése, Polgári jogi fiizetek, 18. 1933, 3. p.; a továb
biakban: György)

! Vági József: Pengővalorizáció (Jogtudományi Közlöny, 1946. janu
ár 31., 27 29. p.)

I Bacsó Ferenc: hon jo g  vagy bírói gyakorlat? (Jogtudományi Köz
löny, 1946. 19. szám, 257-259. p.)

'  Ciallia Béla: Valorizáció (Jogtudományi Közlöny, 1946. 19. szám, 
259 -261. p.)

“ Stiassny József: A mindennapi élet jog i problémái. A magyar polgári 
magánjog gyakorlati kézikönyve (Budapest, Székely Nyomda- és 
Könyvkiadó Vállalat, 1939; eredeti kiadás: Budapest, Uránia, 1904. 
258. p.)

7 Az aranyban teljesítendő fizetésekről szóló 410/1932. M. E. sz. ren
delet alapján

s Az átszámítási érték alapján 0.26315789 gramm arany I aranypen
gőnek felet meg a 4 10/932. M. E. rendelet I . §-ban meghatározottak 
szerint.

" Kelemen László: A bírói szerződési jo g  (Magyar Jogi Szemle, 22. 
évfolyam, 1941.7., 123. p.)

111 Ágoston Péter az 1899: XLI. te.-el említi cikkében, amely a vízi 
munkálatoknál, az út- és vasútépítéseknél alkalmazott napszámo
sokról és munkásokról rendelkezett: „[...] ha a munkáltatási viszo
nyok lényegesen megváltoztak és a  munkások panaszára az elsőfokú 
hatóság mely ez izgi ben végérvényesen határoz azt találja, hogy 
a szerződésben meghatározott egységárak mellett a munka nem tel
jesíthető: új egyezkedésnek van helye... 11a a felek megállapodni 
nem tudnak: a  szerződéstől mind a két fél visszaléphet, a  munkások 
azonban a munkaadónak az általa adott szállítási költséget, előleget 
eltávozásuk előtt megtéríteni, vagy a szerződésben meghatározott 
egységár szerint ledolgozni kötelesek Lásd Ágoston Péter: Clau- 
sttla rebus sic stantibus (Jogállam. 1907. 3. sz., 17 6 -187. p.)

II Kolosváry Bálint: A Magy ar Magánjog Tankönyve. II. kötet (Buda
pest. Grill Károly Könyvkiadóvállalata, 1911, 190. p.)

i: Ratíay Ferenc: A magyar magái jo g  kézikönyve. 2. kötet: Dologijog. 
kötelmi jog  és öröklési jo g  (Budapest, Benkő Gyula Császári és Ki
rályi Udvari Könyvkereskedése, 1909. 360. p.; a továbbiakban: 
RafFay)

15 Raffay: i.m .,2 4 l.p .
14 Besnyö Bemát: Gazdasági lehetetlenülés -  Glossza Gmsschmid

Béni Fejezetek Kötelmi jogunk Köréből című művéhez (11. kötet, 
I. rész, Budapest, Grill Károly Könyvkiadóvállalata, 1933, 189 
192. p.) Besnyö indoklása a következő: adós a kétoldalú köte
lemben csak a  másik fé l  szolgáltatása ellenében, csak akkor tartozik 
teljesíteni, ha a másik is teljesít. Ha az nem teljesít, akkor ö sem 
tartozik. A természetbeli, az értékálló szolgáltatás adósát a  bírói jog- 
gyakorlat öntudatlanul egyszerűen azért mentette Jé! a tejesítés alól, 
mert a másik fél viszontszolgáltatását (az elértéktelenedett pénz, il
letve egy éb szolgáltatást) nem fogadta e l kellő teljesítésnek. Nem a 
szolgáltatás alól felmentett adósnak a szolgáltatását vette tehát gaz
daságilag lehetetlenültnek, hanem az elértéktelenedett pénz-viszont
szolgáltatást. "

15 Szladits Károly: A magyar magánjog vázlata. Második rész (Buda
pest, Grill Károly Könyvkiadóvallalata, 1933. 104. p.)

16 A bérlet esetében például nem elállásról, hanem felmondásról be
szélhetünk.

17 Jogi Hírlap Döntvénytára, Magánjog. Szerkesztette: Boda Gyula. 
I. kötet (Budapest. Centrum Kiadóvállalat R.-T. nyomása, 1930, 36. 
p.; a továbbiakban : Jogi Hírlap Döntvénytára)

18 Jogi Hírlap Döntvénytára, II. kötet, 47. p.
19 Jogi Hírlap Döntvénytára, II. kötet, 48. p.
20 AzMtj. 1150. § - a  szerint: "Ha kétoldalú szerződés esetében a szer

ződés megkötése után az általános gazdasági viszonyokban a szo
kásos szerződési kockázatot tetemesen meghaladó olyan mélyreha
tó változás állott be. amellyel a  felek okszerűen előre nem vethetlek 
számot, s amelynek következtében a szolgáltatásnak és az ellen
szolgáltatásnak a felek részéről szem előtt tartott gazdasági egyen
súlya felborult vagy' a  szeizödés alapjául szolgáló másnemű fel- 
tételezés meghiúsult, úgy. hogy’ az egy’ik fél a  jóhiszeműséggel és a 
méltányossággal ellentétben nem várt aránytalan nyereségre tenne 
szert, a másik fé l  pedig ugy anilyen veszteséget szenvedne (gazda
sági lehetetlenülés): a  bíróság a felek kölcsönös kötelezettségeit 
a méltányosságnak megfelelően módosíthatja vagy1 az egyik felel 
-  esetleg a kár méltányos megosztásával is elállásra jogosíthatja

" M "
31 Magyar Döntvénytár. P:IX: 2688/1916 sorszámú eset.
33 Madách Imre: Az ember tragédiája. XIII. szín (Budapest, Magyar 

Könyvklub, 2001,142. p.)


