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 HIRDETMÉNY 
Fogyasztói követelés elévülésével kapcsolatban 

 
1. Jogszabályi Háttér 

 
1.1 A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó 

jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi 
XXXVIII. törvény (a továbiakban: DH1 tv.)  

1.2 A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó 
jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi 
XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről 
szóló 2014. évi XL. törvény (a továbiakban: DH2 tv.) 

 
2. Tájékoztatás elévülésről 

 
2.1 A DH1 tv. 3. § (5) bekezdése és a 4. § (3) bekezdése alapján a tisztességtelenül 

felszámított összegekkel Bankunknak a DH2 tv. rendelkezései alapján a fogyasztókkal el 
kellett számolnia.  
 

2.2 A DH2 tv. 6. § (5) bekezdése alapján: “A 2014. évi XXXVIII. törvény 1. § (1) bekezdése 
szerinti deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződés és az 1. § (1a) bekezdése szerinti 
fogyasztói kölcsönszerződés esetén a fogyasztói követelés elszámolását 2015. február 1-i 
elszámolási fordulónappal kell elvégezni. A 2014. évi XXXVIII. törvény 1. § (1) bekezdése 
szerinti forint alapú fogyasztói kölcsönszerződés esetén a fogyasztói követelés 
elszámolását 2015. június 30-i elszámolási fordulónappal kell elvégezni.” 

 
2.3 A DH2 tv. 17. § (2) bekezdése alapján: „Ha az elszámolás a fogyasztói 

kölcsönszerződésben, illetve a fogyasztó által bejelentett lakóhelyről „cím nem 
azonosítható”, „címzett ismeretlen”, „nem kereste”, „átvételt megtagadta”, 
„elköltözött”, „kézbesítés akadályozott” vagy „bejelentve: meghalt” jelzéssel érkezik 
vissza vagy a fogyasztó az (1) bekezdésben meghatározott bejelentést 30 napon belül 
nem teszi meg, a fogyasztót megillető összeget a pénzügyi intézmény elkülönített 
számlán - a polgári jog kötelmekre vonatkozó általános szabályai szerint elévülő 
követelésként - kezeli. A pénzügyi intézmény az elkülönített számlán történő kezeléshez 
kapcsolódóan kezelési költséget nem számíthat fel, és a fogyasztó kamatot nem 
igényelhet.” 

 
2.4 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:24. § (1) és (2) bekezdései 

értelmében: „Ha a követelést a jogosult menthető okból nem tudja érvényesíteni, az 
elévülés nyugszik. Ha az elévülés nyugszik, az akadály megszűnésétől számított egyéves - 
egyéves vagy ennél rövidebb elévülési idő esetén három hónapos - határidőn belül a 
követelés akkor is érvényesíthető, ha az elévülési idő már eltelt, vagy abból egy évnél - 
egyéves vagy ennél rövidebb elévülési idő esetén három hónapnál - kevesebb van 
hátra.” 

 
2.5 A Ptk. 6:24 (1) és (2) bekezdését kell figyelembe venni az elévülés nyugvása kapcsán, 

mivel előfordulhat, hogy a fogyasztó valamely okból nem értesül az elszámolásról, így 
arról sem, hogy követelése keletkezett Társaságunkkal szemben.  

 
2.6 A fentiekre tekintettel felhívjuk Ügyfeleink szíves figyelmét arra, hogy a DH1 tv. és DH2 tv. 

szerinti elszámolás alapján Önöket megillető fogyasztói követelést az alábbi 
időpontokban Bankunk véglegesen elévültnek tekinti: 

 



Hatályos:2021.02.09. 

- azon fogyasztói kölcsönszerződések esetében, amelyeknél az elszámolást 
2015.02.01. fordulónappal kellett elküldeni, 2021.06.30. napjával; 

- azon fogyasztói kölcsönszerződések esetében, amelyeknél az elszámolást 
2015.06.30. fordulónappal kellett elküldeni, 2021.12.31. napjával; 
 

 
2.7 A 2.6. pontban foglalt időpontig a fel nem vett összegekért T. Ügyfeleink a CIB Bank Zrt.  

bankfiókjaiban jelentkezhetnek. 
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CIB Bank Zrt. 


