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Az új Polgári
Törvénykönyv igen
érthetően
MEGSZÜNTETŐ ELÉVÜLÉS
-

Ez az intézmény módosítva lett a Polgárkönyvben;
A 2.500-2.544 cikkelyben szabályozott, amely a megszüntető elévülésben a
közös jogot tartalmazza.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

-

A megszüntető elévülés tárgya – ami az elévülés által megszüntetik, ha a törvény
által előírt határidőben nem gyakorolt, a keresethez való jogot jelenti;
A keresethez való jog = a jogosultnak jogában áll, hogy kényszerítse a
szolgáltatás teljesítését közerő útján, hogy tiszteletben tartson egy jogi helyzetet,
vagy elviseljen akármilyen más polgári büntetést.

Az érvényesítésre való jog megszüntetése
A megszüntető elévülés
- Vagyoni tárggyal kapcsolatos kereseti jog, kivéve, ha a törvény másképpen
rendelkezik;
- Más kereseti jogok, a tárgytól függetlenül, a törvény által előírt esetekben.
Az érvényesítésre való jog nem megszüntethető az alábbi esetekben:
Az érvényesítésre való jog nem megszüntethető az alábbi esetekben:
1. A törvény által előírt esetekben;
2. Akármilyen olyan esetben, amikor a védett szubjektív jog természete
vagy tárgya miatt, nem lehet időben meghatárolni;
3. Olyan jogok esetében, amelyek kapcsolatban vannak:
- Nem vagyoni jog védelmére érvényesítés, kivéve, ha a törvény másképpen
rendelkezik;
- Egy létező vagy nem létező jog megállapítására vonatkozó kereset;
- Jogi okirat abszolút semmiségére megállapító kereset;
- Az öröklési bizonyítvány abszolút semmiségére megállapító kereset, ha annak
tárgya vagy a hagyatéki javak, vagy az öröklési osztozkodás megállapítása,
feltételezve hogy az öröklés elfogadása a törvény által megállapított határidőben
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történt.
A mellékkövetelés joga megszüntetése
- A főkövetelés megszüntetésével megszűnik a mellékkövetelés is, kivéve, ha a
törvény másképpen rendelkezik;
- Ha egy kötelezett egymást követő szolgáltatás teljesítésére kötelezett, mindegyik
szolgáltatással kapcsolatos érvényesítésére való jog, egy különleges
megszüntetés szerint szűnik meg, akkor is, ha a kötelezett egy vagy több
követelt szolgáltatás teljesítését folytatja;
- Mégis, ezek az utóbbi rendelkezések nem alkalmazhatók, amikor az egymást
követő szolgáltatás, a törvény vagy egy szerződés alapján eredményezett,
célszerűsége által egységes.
A biztosított követeléssel kapcsolatos kereseti jog megszüntetése
- A főköveteléssel kapcsolatos kereseti jog megszüntetése nem szünteti meg a
zálogjoggal biztosított követelést, a zálogjogi hiteles a törvény feltételeiben
követheti csak a zálogjogi ingó vagy ingatlan javat, de csak annak értéke
határában;
- E rendelkezés nem alkalmazható a kamat kifizetésével kapcsolatos kereseti jog
megszüntetésére és a zálogjog tartozáshoz kapcsolódó mellékkövetelés, amely
a tőke kivételével, nem fedezhető a megszüntetés teljesítése után, a terhelt
javak, kényszer útján értékesítése.
A kompenzáció és a visszatartási jog
A megszüntetés nem akadályozza meg a kölcsönös követelés megszüntetését
kompenzáció útján és visszatartási jog gyakorlását sem, ha a kereseti jog nem volt
megszüntetve, abban a pillanatban amikor a kompenzáció vagy a visszatartás
Az elévülés határidő eltelte hatálya
- Az elévülés nem teljesen jog szerint eszközöl, arra hivatkozni kell;
- Aki az elévült követelést jóhiszeműségből teljesítette, nem jogosult a
szolgáltatás visszakövetelésére, még akkor is ha a végrehajtás napján nem volt
tudomása arról, hogy az elévülési idő teljesített;
- Az írásbeli okiratban megkötött jogosultság elismerése, valamint a jogosult
javára alapított biztosíték, amelynek hatálya elévülhető, érvényesek, még akkor
is, ha az, aki azt teljesítette annak nem volt tudomása arról, hogy az elévülés
ideje teljesített, ilyen esetben alkalmazhatók az elévülésre vonatkozó
rendelkezések.
Lemondás az elévülésről
- Nem lehet lemondani az elévülésről, ha az még nem kezdődött folyni;
- Le lehet mondani az elévülési idő letelte után, valamint a megkezdett és nem
letelt elévüléssel kapcsolatos eltelt idő haszonra.

-

o Lemondás az elévülésről
Kifejezett nyilatkozattal;
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-

-

Hallgatólagosan – ebben az esetben kétségtelen kell legyen, nem kétértelmű
kifejezésből eredményezhető.
o Nem mondhat le az elévülésről
Aki cselekvőképtelen elidegeníteni, vagy kötelezni magát.

o Az elévülésről való lemondás hatályai
- A lemondás után, megindul egy ugyanolyan új elévülés;
- Ha a jogosult lemond a megkezdett és nem letelt elévüléssel kapcsolatos eltelt
idő haszonra, alkalmazható az elévülés megszakítása a jog elismerésével
kapcsolatos rendelkezés.
o Az elévülés lemondása kiterjedése
- Az elévülés lemondása csak arra van hatállyal, aki azt megtette;
- Nem lehet hivatkozni az egyetemleges kötelezettekre, vagy egy osztatlan
kötelezettségre, vagy kezesek ellen
Ki hivatkozhat a elévülésre
1. Aki javára folyik az elévülés;
- Az elévülés személyesen vagy képviselő által szembeállítható, anélkül hogy az
illető személy visszatartva legyen ellenkező tulajdon megszerzésére vagy
jóhiszemű volt;
- Az illető jogi szerv az elévülést hivatalból nem alkalmazhatja, akkor is ha az
elévülés hivatkozása az állam vagy annak közigazgatási intézményei érdekét
képviseli .
2. Egy egységes vagy osztatlan kötelezettség több kötelezettjei és a kezesek;
- ők hivatkozhatnak az elévülésre, akkor is, ha kötelezettek egyike elhalasztotta
vagy arról lemondott;
3. az érdekelt kötelezettjei, valamint más érdekelt személy.
Mikor lehet hivatkozni az elévülésre
o Az elévülésre csak az első bíróságnál lehet hivatkozni, kifogással, vagy a
hivatkozás hiányában, legkésőbb az első tárgyalási határnapig, a felek
törvényes idézésével.
A megszüntető elévüléshez alkalmazott rendelkezések
o a megszüntető elévülés a törvény által szabályozott;
o tilos akármilyen feltétel, amely által közvetlenül, vagy közvetve egy
kereset nem elévültnek nyilatkozott, bár a törvény szerint, ez
elévülhető, vagy fordítva, a törvény által nem elévültnek megállapított
kereset, elévültnek tekintethető;
- a teljes gyakoroltság képességgel rendelkező felek, a törvény határain és
feltételeiben, kifejezett egyezmény útján, módosíthatják az elévülés idejét, vagy
módosíthatják az elévülés folyamát, annak megkezdése módosításával, vagy a
megszakítására vagy felfüggesztésére törvényes indokok módosításával. Kivétel
az a kereseti jog, amellyel a felek nem rendelkezhetnek és a csatlakozási,
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biztosítási szerződések és a fogyasztók védelmére vonatkozó törvényből eredő
keresetek esetében sem.
o Az elévülési időt, a felek kifejezett megegyezése alapján rövidebb
vagy hosszabb időre változtathatják, de az idő nem lehet kevesebb,
mint egy év, és se nem több mint 10 év, kivéve a 10 éves elévülési
időt, amelyet meg lehet hosszabbítani 20 évig.
- ezek a rendelkezések nem alkalmazhatók olyan kereseti jog
esetében, amelyben a felek nem rendelkezhetnek és a csatlakozási,
biztosítási szerződések és a fogyasztók védelmére vonatkozó
törvényből eredő keresetek esetében sem;
o Feltétlen semmis akármilyen jelen szakaszban foglalt rendelkezéssel
ellenkező egyezmény vagy feltétel.
! Bírósági vagy választott bírósági határozat alapján meghozott kielégítési
végrehajtás vagy más végrehajtási végzés joga megszerzésének elévülését a
Polgári eljárás szabályozza, kivéve, amikor ez ki nem elégítő.
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