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Az új Polgári
Törvénykönyv igen
érthetően

MEGSZÜNTETŐ ELÉVÜLÉS MEGSZAKÍTÁSA

A megszüntető elévülés megszakítása esetei
Az elévülést megszakítja:
1. egy önkéntes végrehajtási irat vagy akármilyen más módon a tartozásnak a
kötelezett részéről történő elismerése;
2. a követelés bírósági vagy választó bírósági úton történő érvényesítése, a
fizetésképtelenségi eljárás folyamán a tartozás beírása a tartozástömeghez,
más hitelezők által megindított kielégítési végrehajtáshoz beadott kérelem,
vagy kivétel úton hivatkozás, olyan jogra, amelynek hatása elévül,
3. a büntető eljárás folyamán vagy a bíróság előtt a bírósági nyomozás
megkezdése előtt, mint polgári félként való fellépés; a törvény által, hivatalból
meghatározott kártérítés, a büntető eljárás megkezdése megszakítja az
elévülést, még akkor is ha a polgári félként való fellépés nem történt meg;
4. minden más okirat, amely által, az aki hasznára az elévülés késedelembeejtett;
5. törvényben meghatározott egyéb ok.
A jog elismerése

•

•

- az elismerés lehet egyoldalú vagy megállapodásos;
- lehet kifejezett vagy hallgatólagos.
a hallgatólagos elismerés, megnyilatkozásból egyértelműen eredményezik, amely
igazolja a jogosultság fennállását az ellen, akire vonatkozik az elévülés.
Hallgatólagos elismerési cselekménynek minősül, a tartozás részleges kifizetése,
a kamat vagy a kötbér részleges vagy teljes kifizetése, a fizetési határidő kérése
és más hasonló;
hallgatólagos elismerésre hivatkozhat az is, aki jogosult a semmiség, határozat
vagy más hatálytalanság miatt megszüntetett jogi okirat alapján teljesített
szolgáltatás visszatérítésére, amíg a másik részről átvett, meghatározott egyéni
dolog, az okirat megszüntetése végrehajtása alkalmával, az utóbbi által dologi
vagy személyes kereset útján nem követelt.

Bírósági vagy választó bírósági úton való érvényesítés
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a 2 és 3 pontban előírt megszakítási esetekben, az elévülés megszakított
akkor is, ha a feljelentés egy szolgáltatási szervhez, vagy illetéktelen büntető
nyomozási szervhez lett beadva, vagy akkor is, ha semmis a forma hiánya
miatt;
az elévülés nem magszakított, ha a bírósági vagy a fizetésképtelenségi
eljárásban a beavatkozási keresetet beadó vagy a kényszer nyomozásban,
arról lemondott, és akkor sem, ha a kérelem jogerős határozattal elutasított,
semmisített vagy megszűnt;
mindezek után, ha a panasztevő, a jogerős elutasító, semmisítő határozat
kihirdetésétől számítva, 6 hónapon belül, egy új kérelmet terjeszt elő, az
elévülés megszakítottnak tekinthető a megelőző bírósági kereset által, az új
kereset elfogadása feltételével;
az elévülés nem megszakított akkor sem, ha a bírósági határozat elvesztette
végrehajtási erejét, a kielégítési végrehajtás jogosultsága az elévülési idő
teljesítése által. Ebben az esetben, ha az alperes kötelezésére való jog
megszerzése nem elévülhető vagy még nem elévült, új bírósági keresetet
lehet előterjeszteni, anélkül hogy ellenvetne a hatóság által megbírált dolog
kivételt;
jelen rendelkezések megfelelően alkalmazhatók, akkor is, amikor az elévülés
megszakított a kivétel útján hivatkozott jogosultság, amelynek cselekménye
elévült.

-

-

-

-

-

Késedelembeejtés
•

annak késedelembeejtése, akinek az elévülés hasznára van megszakítja az
elévülést, csak akkor ha azt 6 hónapon belül a késedelembeejtéstől
számítva annak beperelése követi.

Az elévülés megszakítása joghatásai
-

-

-

Törli az elévülést, amely a megszakítási ok megjelenése előtt megkezdődött;
A megszakítás után az elévülés újból kezdődik;
Ha az elévülés megszakítása a jogosultságot elismerte az, aki hasznára volt
az elévültség, egy ugyanolyan új elévülés kezdődik meg;
Ha az elévülést egy bírósági kereset szakította meg, a kielégítési végrehajtás
jogosultsága megszerzésére vonatkozó új elévülés nem kezdődik meg, amíg
a keresetet elfogadó határozat nem jogerős;
Ha a megszakítás a fizetésképtelenségi eljárásban való beavatkozás vagy a
kényszernyomozás eredménye, az elévülés attól a naptól kezdődik, amikor
létezik a nem fedezett tartozás értékesítésével kapcsolatosan egy új
törvényes lehetőség;
Ha az elévülés a 3. Pont szerinti eset szerint megszakított, a megszakítás
foganatosított a büntető nyomozási lezárási, felfüggesztési rendelete, vagy a
tárgyalás megszüntetésére vonatkozó határozat kézbesítéséig, vagy a
büntető bíróság jogerős határozata kihirdetéséig. Ha a kártérítést a törvény
szerint, hivatalból ad, a megszakítás foganatosít, amíg az aki ellen
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megkezdődött az elévülés tudomásul vette vagy tudomásul kellett volna venni
a büntető bíróság jogerős határozatát, amely által meg kellett volna határozni
a kártérítést.
Az elévülés megszakítása kedvezménye
-

-

Az elévülés megszakítása hatálya annak kedvezményez, amelytől
eredményez a megszakító okirat és csak annak ellenvet, aki ellen volt
irányítva egy ilyen okirat, kivéve, ha a törvény másképpen rendelkezik;
Ha az elévülés a jogosultság elismerése által megszakított, a megszakítás
hatálya hasznot húz, attól aki ellen folyt és ellenvető csak az elismerő
szerzőjének.

A megszakító joghatás meghosszabbítása
A főkötelezett vagy a kezes ellen való elévülés megszakítása mindkettőre
vonatkozva hatályt kelt.
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