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A peres igényérvényesítés jelentőségének növekedése –
szigorúbb elévülési, szavatossági és jótállási szabályok az új
Ptk.‐ban
A 2014. március 15. napjától hatályos új Ptk.-ban az elévülés megszakadása valamint a szavatosság
és a jótállás elévülésével összefüggésben bevezetett változások arra ösztönzik a gazdasági
társaságokat, hogy fokozott figyelemmel kövessék nyomon fennálló jogi igényeik státuszát és
határozottan döntsenek arra vonatkozóan, hogy szándékukban áll-e az igény bírósági eljárásban
történő érvényesítése.
Ez a fejlemény elsősorban azon vállalkozások számára bír kiemelkedő jelenőséggel, amelyek a
különböző szerződéses megállapodásokban gyakran szerepelnek megrendelőként vagy vevőként és
ennek következtében rendszeresen merül fel konkrét vagy potenciális szavatossági igény
érvényesítése a vállalkozóikkal vagy az eladóikkal szemben.

Az elévülés megszakadásának új feltételei
Az új Ptk. 6:25. § alapján a felszólító levél a továbbiakban nem eredményezi az elévülés
megszakadását sem kártérítési igény sem szavatossági igény esetén. A 2014. március 15. napjáig
hatályos régi Ptk. az elévülési idő megszakadásának jogkövetkezményét kötötte a jogosult által a
kötelezettnek küldött felszólító levélhez. Ez a szabály azonban a továbbiakban nem irányadó - a fent
idézett rendelkezésre tekintettel - a 2014. március 15. napját követően létrejött jogviszonyokból
származó igények esetén. Az elévülés ilyen megszakadása a jövőben formális peres vagy annak
megfelelő eljárás megindításából származhat.
Így a természetes és jogi személyek már nem tudják a követeléseik elévülésének kockázatát
egyszerűen egy hivatalos felszólító levél megküldésével megszüntetni vagy időben kitolni.

Szűkebb határidők a hibás teljesítésből eredő kárigények érvényesítése esetén
A törvényen alapuló szavatossági igény érvényesítésének elévülési ideje a korábbi hat hónapról
általánosan egy évre emelkedett, ugyanakkor megszűntek a szavatosságra vonatkozó, 1 és 3 éves
jogvesztő határidők. Az új szabályozás már egyértelmű különbséget tesz a magában a hibás

teljesítésben megnyilvánuló kárigények és a hibás teljesítéshez kapcsolódó egyéb következményi
kárigények elévülési szabályai között.
A következményi kárigények elévülési határideje változatlanul öt év. A hibás teljesítésben
megnyilvánuló kárigények érvényesítésének elévülési ideje – amelynek alapján a jogosultak korábban
“menekülni tudtak” a szavatossági jog elévüléséből azzal, hogy szavatossági igényüket kártérítési
igénnyé alakítva terjesztették elő - azonban az új Ptk.-ban egyértelműen a hibás teljesítéstől számított
egy éves időtartamban lett meghatározva.

Szigorúbb elévülési határidő jótállás esetén
A jótállási igények elévülési ideje szintén szűkebb lett az új polgári jogi szabályozásban. A korábbi
megengedő joggyakorlattól eltérően az új Ptk. a garanciális időszak végéig vagy legkésőbb a jogosult
által a jótállási kötelezettség teljesítésére biztosított határidőt követő 3 hónap elteltéig teszi lehetővé a
jótállási igény érvényesítését. Bár az új Ptk. ezeket a határidőket kifejezetten jogvesztőnek is minősíti,
a törvény szövege nem definiálja egyértelműen, hogy a „jogérvényesítés” e határidőn belül a konkrét
követelés bejelentését (igény alapítását) vagy pedig már annak bíróság előtti érvényesítését jelenti.
Erre tekintettel a joggyakorlat egyértelmű kikristályosodásáig biztonságosabbnak tűnik a jótállási
kötelezettségek bírósági érvényesítését is kezdeményezni ezen határidőkön belül.
A fentiekben ismertetett változások indokolják a hosszabb jótállási idő kikötésének kezdeményezését
a szerződésekben a megrendelői/vevői oldalon valamint egy korábbi és konkrétabb technikai és jogi
értékelést az esetleges hibákról és ennek megfelelően gyorsabb döntéshozatalt a
szavatossági/jótállási igényérvényesítéssel összefüggésben.
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