
A VÉGREHAJTÓHOZ A FELSZÁMOLÁS KEZDŐ IDŐPONTJA ELŐTT BEFOLYT 

ELLENÉRTÉK – A BESZÁMÍTÁSRA KÉT EGYMÁSTÓL FÜGGETLENÜL FENÁLLÓ 

KÖVETELÉS ALKALMAS 

 
 

I.Forgóeszközként nyilvántartandó vagyonelemnek minősül a követelés is. Ebből 

következően pedig a számviteli szabályok értelmében az adós tulajdonában volt 

ingatlanok árverési értekésítése során a végrehajtóhoz befolyt és még ki nem 

fizetett ellenértéket az adós vagyonának kell minősíteni./Számv.tv.28.§.(1) bek., 

Cstv.3.§.(1) bek. e)pont, Cstv.38.§.(1)bek./ 

 

II.A beszámítás feltételezi két egynemű, egy időben egymástól függetlenül 

fennálló követelés meglétét /Ptk.296.§.(1)bek., Cstv.38.§.(3) bek.) 
 

A megyei bíróság a fellebbezéssel támadott ítéletében kötelezte az I.r. alperest, hogy 

15 napon belül fizessen meg a felperesnek 47.649.567,-Ft-ot, ezen összeg 2004. 

február 27-től a kifizetésig járó évi 11 %-os késedelmi kamatát és 720.000,-Ft 

perköltséget. Kötelezte a II.r. alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 

12.739.300,-Ft-ot, ezen összeg 2004. február 27-től a kifizetésig járó évi 11 %-os 

késedelmi kamatát és 180.000,-Ft perköltséget. A bíróság a III.r. alperessel szemben 

előterjesztett keresetet elutasította. Ítéletének indokolásában az alábbiakat állapította 

meg: 

A felperes 2004. február 26-i kezdő időponttal felszámolás alá került. A tulajdonát 

képező ingatlanok már ezt megelőzően, egy végrehajtási eljárás során értékesítésre 

kerültek, s a bevételből a III.r. alperes végrehajtó 2004. február 27-én – a jogerőre 

emelkedett felosztási tervnek megfelelően - kifizetett az I.r. alperes részére 

47.649.567,-Ft-ot, a II.r. alperes részére pedig 12.739.300,-Ft-ot. A megyei bíróság 

álláspontja szerint a felszámolás kezdő időpontja olyan objektív határidő, melytől 

kezdődően a Csődtörvény speciális szabályai alkalmazandók, függetlenül attól, hogy 

erről az időpontról az érdekeltek mikor értesültek. Az I.r. és II.r. alperesek a 

követelésükhöz a Cstv. 57. §., 58. §-ában előírt kielégítési sorrendtől és időponttól 

eltérő módon, tehát jogszabály ellenesen jutottak hozzá, ezért visszafizetésre 

kötelesek.  

A megyei bíróság az I. és II.r. alperesek beszámítási kifogását vizsgálva – amelyben  

esetleges marasztalásuk esetén a visszafizetendő összegbe a felperessel szemben 

fennálló követelésüket kívánták beszámítani -  kifejtette, hogy a beszámítási lehetőség 

egy követelést és egy attól független tartozást feltételez. Jelen ügyben a hitelező 

alperesek tényleges követeléssel még nem is rendelkeznek, hanem ugyanazon összeget 

kívánták beszámítani, mint amellyel az adós, tehát a felperes felé esetleges 

marasztalásuk esetében tartozni fognak. A felperesi követelés és az alperesi 

beszámítási igény így valójában azonos, a beszámítás jogintézményének alkalmazása 

kizárt.  

A törvényes kötelezettségét teljesítő III.r. alperes végrehajtó terhére a keresetben 

hivatkozott Cstv. 34. §. (2) bekezdése, illetve 38. §. (1) bekezdése alapján mulasztás, 

vagy jogszabálysértés nem állapítható meg, így III.r. alperest fizetési, illetve 

visszafizetési kötelezettség nem terhelheti, a vele szemben előterjesztett kereset 

alaptalan.  



 

Az ítélettel szemben előterjesztett fellebbezésében az I.r. alperes az elsőfokú ítélet 

megváltoztatását, a felperes keresetének elutasítását és perköltségben való 

marasztalását kérte. Kifejtette, hogy a végrehajtásban befolyt összeg a 

vagyonfelosztási javaslat jogerőre emelkedése után már nem az adós vagyona, így az a 

Cstv. 4. §-a szerint nem tartozik a felszámoló rendelkezési körébe. A felosztási terv 

jogerőre emelkedését követően a végrehajtónál lévő összeggel az adós már nem 

rendelkezett, ez a helyzet a Ptk. 331. §-a szerinti engedményezésként is értékelhető.  

A felszámolás jogerős elrendelése nem teszi megszűntté a végrehajtási eljárást, arra 

külön határozatot kell hozni. A határozatnak nincs visszaható hatálya, így csak a 

jövőre nézve szólhat, a perbeli esetben a végrehajtónak az átutalás teljesítésének 

időpontjában a végrehajtás megszűntetésére vonatkozó határozata nem volt, így 

jogszerűen utalhatott. Kifogásolta, hogy a megyei bíróság a jelen perben ütköző 

végrehajtási és a felszámolási eljárás szabályrendszere és joghatása körében csupán a 

Cstv-t vette figyelembe és nem adta indokát a Vht. alkalmazása mellőzésének.  

Az I.r. alperes álláspontja szerint amennyiben a felszámolás visszamenőlegesen 

megállapított kezdőnapja, mindenki számára külön értesítés nélkül is olyan joghatással 

járna, mint ahogy a megyei bíróság ítéletében kifejtette, akkor is az alpereseknek a 

felszámolás kezdő időpontjában már lejárt követelésük volt a végrehajtás elrendelése 

folytán, így a beszámítási kifogás mindenképpen alapos. Az I.r. alperes utalt arra, hogy 

a felperesi keresetnek való helyt adás esetén a felszámoló nyilatkozata szerint az I.r. 

alperes hitelezői igényét a Csődtörvény 57. §. (1) bekezdésének f.) pontja alá sorolná 

be, mely súlyosan sérti a jogbiztonság követelményét. 

 

A II.r. alperes a fellebbezésében az ítélet megváltoztatását, a felperes keresetének 

elutasítását és az első- és másodfokú perköltség megfizetésére kötelezését kérte, 

másodlagosan pedig kérte, hogy az ítélőtábla adjon helyt a beszámítási kifogásának. 

Álláspontja szerint a Cstv. és a Vht. jelen ügyben együtt alkalmazandó. Mindaddig, 

amíg a végrehajtási eljárást a bíróság a Cstv. 38. §. (1) bekezdése alapján nem szűnteti 

meg, a lefoglalt vagyon az adós rendelkezési köréből ki van vonva, arra vonatkozóan 

rendelkezést nem tehet. Érvelése szerint a számviteli előírások is megerősítik ezt az 

álláspontot: ugyanis az értékesített vagyontárgy ellenértékét, mint pénzt a számviteli 

szabályok szerint nem lehet nyilvántartani az adós vagyonaként, hanem helyébe egy 

követelés lép, amelynek összege megegyezik az értékesített vagyontárgy 

ellenértékével, amelyből majd azt kell visszautalni, ami esetlegesen a hitelező 

kielégítését követően fennmarad - ezt a hitelező felé fennálló tartozást, illetőleg 

fennálló követelést kell majd összevezetni. Hibás a megyei bíróság beszámítással 

kapcsolatos jogi álláspontja is, amennyiben ugyanis az összeg II.r. alperes részére való 

átutalása jogellenesen történt,  a jogellenesség okán nem kerülhetett kiegyenlítésre a 

hitelezői igény, tehát a felszámolás kezdő időpontjában lejárt és így beszámítható 

követelése áll fenn az adóssal szemben.  

 

A felperes fellebbezési ellenkérelmében az ítélet helybenhagyását kérte. Kifejtette, 

hogy a számviteli törvény szerint a követelés is vagyon, így a Cstv. szerint ez is az 

adós vagyonába tartozik.  

 



Az I. és II.r. alperesi fellebbezés az alábbiak miatt  alaptalan. 

 

A megyei bíróság a per eldöntéséhez a szükséges mértékben feltárta a tényállást, jogi 

álláspontjával az ítélőtábla egyetért. A Cstv. 27. §. (1) bekezdése értelmében a 

felszámolás kezdő időpontja az adós fizetésképtelenségét megállapító és felszámolását 

elrendelő végzés jogerőre emelkedésének napja. A felszámolás kezdő időpontjához, 

tehát a végzés jogerőre emelkedéséhez fűződnek azok a szigorú jogkövetkezmények, 

melyek figyelembevételének mellőzésére jelen perben nem lehet mód.  

Az alperesek helyesen hivatkoztak arra a fellebbezési tárgyaláson, hogy a számvitelről 

szóló 2000.évi C. tv. (Számv.tv.) előírásai alapján lehet egy felszámolás alá került 

gazdálkodó szervezet vagyonát meghatározni. A Cstv.3.§.(1) bek.  e) pontja ugyanis 

akként rendelkezik, hogy a Cstv. alkalmazása során  vagyon mindaz, amit a 

számvitelről szóló törvény befektetett eszköznek vagy forgóeszköznek minősít. 

A felhívott rendelkezés azonban az alperesek érvelését nem erősíti, hanem cáfolja. 

A Számv.tv. előírása szerint  /28.§.(1)bek./ ugyanis forgóeszközként nyilvántartandó 

vagyonelemnek minősül a követelés is. Ebből következően pedig a számviteli 

szabályok értelmében az adós tulajdonában volt ingatlanok árverési értekésítése során 

a végrehajtóhoz befolyt és még ki nem fizetett ellenértéket az adós vagyonának kell 

minősíteni. Ugyanis a Cstv. 38. §. (1) bekezdése speciális rendelkezést tartalmaz, 

miszerint a lefoglalt vagyontárgyakat és a befolyt, de még ki nem fizetett 

pénzeszközöket a kijelölt felszámolónak kell átadni - mégpedig a felszámolás kezdő 

időpontjában folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban  

A befolyt összeg felszámolás kezdő időpontjában, 2004. február 26-án a végrehajtó 

rendelkezése alá tartozott, melynek utalásáról csak a következő nap intézkedett. Így 

bár felszámolás kezdő napjáról nem tudhatott, s ezért a kifizetés senkinek nem 

felróható, ennek ellenére az jogellenes volt: Egyrészt azért mert a fentebb kifejtettek 

szerint a felszámolási vagyont csökkentette, másrészt a kifizetés ekkor már a hitelezői 

követelések jogszabályban meghatározott kielégítési rendjébe ütközött..  

 

Az ítélőtábla osztotta az elsőfokú bíróságnak az alperesi beszámítási kifogással 

kapcsolatos álláspontját is. A beszámítás feltételezi két egynemű, egy időben 

egymástól függetlenül fennálló követelés meglétét. A perbeli esetben ugyanakkor nem 

volt két különálló követelés. Tény ugyanis, hogy bár a felszámolás kezdő időpontjában 

az I. és II.r. alpereseknek  mint hitelezőknek a kereseti kérelemben érvényesített 

tőkeösszegnek megfelelő mértékű hitelkövetelése állt fent a felperessel szemben,  ezek 

azonban egy nappal később kielégítést nyertek a végrehajtó utalása által. Így a jelen 

per tárgyát képező felperesi követelés kielégítésekor (attól függően)  keletkezik majd 

csak ismét alperesi igény a felperessel szemben.  

 

Az ítélőtábla szükségesnek tartja megjegyezni, hogy az alperesi fellebbezésben 

hivatkozott felszámolói – nem biztosított követelésként történő - besorolás nem képezi 

jelen per tárgyát, ugyanakkor ezzel kapcsolatosan - amennyiben az alperesekre 

sérelmes és megítélésük szerint törvénysértő - a felszámoló intézkedése ellen a Cstv. 

51. §. (1) bekezdése alapján kifogással élhetnek.  

 



A fentiekre figyelemmel az ítélőtábla a megyei bíróság fellebbezéssel támadott ítéletét 

a Pp. 253. §. (2) bekezdésének első fordulata alapján helybenhagyta.  

 

 

 

(Győri Ítélőtábla :Gf.IV.20.300/2006/5.) 

 


