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Az új Polgári
Törvénykönyv igen
érthetően
A MEGSZÜNTETŐ ELÉVÜLÉS LEFOLYÁSA

A megszüntető elévülés kezdete
Általános szabály– az elévülés kezdete, amikor az érvényesítésre jogosult
tudomására lett hozva, vagy körülményektől függően, kellett volna tudnia annak
létezéséről.
•

•

•

•

•

Az adás és cselekvés kötelezettség végrehajtása érvényesítése
- Az elévülés akkor kezdődik, amikor a kötelezettség érvényesíthető és így az
adósnak kellett volna azt végrehajtani, ha a törvény másképpen nem
rendelkezik;
- Ha a jogosultságot felfüggesztő határidő terheli, az elévülés a határidő
teljesítésétől folyik, vagy a hitelező javára kizárólag meghatározott határidő
kedvezményére való lemondás napjától;
- Ha a jogosultságot felfüggesztő feltétel terheli, az elévülés a feltétel
teljesítése napjától kezdődik.
Semmisnek nyilvánítható vagy megszüntetett okirat alapján teljesített
szolgáltatás visszatérítése érvényesítése
- Az elévülés az okiratot megszüntető határozat jogerőre való emelése napjától
kezdődik, vagy a felmondási vagy határozati nyilatkozat visszavonhatatlan
válása napjától kezd folyni.
Az egymás után követő szolgáltatások végrehajtása érvényesítése
- Az elévülés akkor kezdődik, amikor mindegyik szolgáltatás követelhető, és ha
a szolgáltatások egységet alkotnak, attól a naptól, amikor az utolsó
szolgáltatás érvényesíthető.
A biztosítás anyagában való érvényesítés
- Szerződéses biztosítás esetén az elévülés a törvény által előírt határidő
lejárta után, vagy a felek által meghatározott első biztosítási részlet, illetve az
első pótlék, vagy a biztosító által tartozott kártérítés kiegyenlítése határideje
lejárta után kezdődik.
Törvényellenes cselekmény által okozott kár megjavítása érvényesítése
- Az elévülés attól a naptól kezdődik amikor a károsult tudomására jutott vagy
kellett volna ismerje a kárt és a kárért felelőst;
- A rendelkezés a jogos indok nélküli meggazdagodás, a nem adóság
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kifizetése vagy az ügyleti kezelés visszatérítése érvényesítése esetében, is
alkalmazható.
• A jogi okirat megsemmisítése érvényesítése
- a jogi okirat megsemmisítése érvényesítése kezdete:
a) erőszak esetén, annak megszűnése napjától;
b) megtévesztés esetén, annak felfedezésétől számítva;
c) tévedés vagy egyéb hatálytalanítási esetekben, amikor a jogosult, vagy annak
jogi képviselője, vagy az okirat jóváhagyására vagy hitelesítésére a törvény által
idézett személy ismerte a megsemmisítés indokát, de legkésőbb az okirat
megkötése napjától számítva legkésőbb 18 hónap.
- A megtámadással érvényesíthető semmiséget harmadik személy által
indokolható esetén, ha a törvény másképpen nem rendelkezik, az elévülés
attól a naptól kezdődik, amikor a harmadik személy tudomására jutott a
semmiség ok létezése.
• Észrevehető hibák felelőssége érvényesítése
- Ha a törvény másképpen nem rendelkezik, egyes javak vagy munkák
teljesítése átadása, amelyekben hibák észrevehetők, amikor a törvény vagy a
szerződés garanciát kötelez ilyen hibákra is, az elévülés az átadás vagy a
végső átvételtől, vagy a törvény által előírt határidőtől, vagy a kötelezett által
a megállapított hiba kiküszöbölésére, ténymegállapító jegyzőkönyv
megkötésétől számítva kezdődik;
- A rendelkezés a meghatározott minőség vagy mennyiség hiánya esetében is
alkalmazó, de csak olyan esetben, amikor ezek a hiányok különleges
ismeretek nélkül is, rendes ellenőrzés útján megállapíthatók.
• Nem észrevehető hibák felelőssége érvényesítése
- Ha a törvény másképpen nem rendelkezik, a nem észrevehető hibák
felelőssége érvényesítése elévülése kezdete:
a) egy átadott dolog vagy egy teljesített munka átadása esetén, épület
kivételével, a dolog vagy a munka átadásától vagy a végső átvétel napjától
számítva egy év, kivéve, ha a hiba előbb lett felderítve, ez esetben az elévülés
a feltalálás napjától;
b) építkezés esetén, az építkezés átadásától vagy a végső átvétel napjától
számítva 3 év, kivéve, ha a hiba előbb lett felderítve, ez esetben az elévülés a
feltalálás napjától.
- Folyamatban lévő munkálatok esetén, a fent említett határidő, az a) pont
esetén egy hónap, a b) pont esetén 3 hónap;
- A fenti rendelkezések a meghatározott minőség vagy mennyiség hiányában is
alkalmazók, de csak akkor, ha ezek a hiányok különleges ismeretek nélkül is,
rendes ellenőrzés útján megállapíthatók;
- Jelen cikkben előírt határidő a garancia határidő, amely idő alatt a hibák,
minden esetben, meg kell jelenjenek;
- Ezen rendelkezések nem érintik a különleges, törvényes, vagy egyezményes
határidőt;
- Ezen rendelkezések megfelelően alkalmazók, olyan termékekre is amelyre
érvényességi határidő határozott, valamint olyan dolgok és munkák esetén
amelyekre jó működési garancia határidő létezik.
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A megszüntető elévülési idő kiszámítása
Az elévülés folyását a 2.551-2.556, cikkekben előírt rendelkezések alapján kell
kiszámítani, figyelembe véve, ha szükséges a törvény által előírt megszakítási vagy
felfüggesztési eseteket.
Alkalmazható szabályok
- a határidő időtartamát, annak természete és forrása különbsége nélkül, az alábbi
szabályok szerint kell kiszámítani:
1. Hétre, hónapra, vagy évre meghatározott határidő
- Az utolsó hétben, hónapban vagy évben megfelelő napban teljesül;
- Ha az utolsó hónapban nem létezik megfelelő nap, amelyben a határidő
kezdése folyt, a határidő teljesülése e hónap utolsó napja;
- A tizenötödik nap a hónap közepe;
- Ha a határidő egy és fél hónap vagy több hónap és egy fél, 15 napot a
határidő végen kell kiszámítani.
2. Napra meghatározott határidő
- Amikor a határidő napra van meghatározva, a határidőben nem kell
beszámítani az első és az utolsó napot;
- A határidő az utolsó nap 24,00 órakor ér végett;
- egy okirat esetében, amelyet teljesíteni kell egy munkahelyen, a határidő
a munkaidő befejezésekor jár le. A 2.556 pont az okiratok határidőben
teljesítése vélelmére vonatkozó rendelkezése alkalmazó.
! Ha a határidő utolsó napja nem munkanap, a határidő az azután következő
munkanap végén jár le.
3. Órára meghatározott határidő
- a határidő első és utolsó óráját nem kell beszámítani
A cselekmény határidőben való teljesítése vélelme
Akármilyen cselekmény határidőben teljesítettnek minősül, ha azt megállapító
okirat postai úton, vagy távirat útján, legkésőbb a határidő utolsó napján, az illető
postai hivatal működési programja befejezése órájáig feladásra került.
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