
A felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezettel szemben a felszámolási eljáráson 
kívül követelés  az adós által indított perben beszámítási kifogással csak három 
konjuktív feltétel fennállása esetén érvényesíthetı: a beszámítás jogával csak a 
felszámolási eljárásban hitelezınek minısülı személy élhet; a követelésnek a 
felszámolás kezdı idıpontjában fennállónak kell lennie; a követelés jogosultjának 
a felszámolás kezdı idıpontjában is a hitelezınek kell lennie, azaz a követelés 
engedményezésére nem kerülhet sor a felszámolás alatt.  
 
Alkalmazott jogszabályok: Cstv. 3. § (1) bekezdés c.) pont), 36. § (1) bekezdés,  38. § 

(3) bekezdés  
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A felperes keresetében 5.337.777,- Ft tıke, valamint annak a 2004. szeptember 15. 
napjától a kifizetés napjáig járó késedelmi kamata és perköltség megfizetésére kérte 
kötelezni az alperest.  
 
Keresetében elıadta, hogy nagykereskedelmi tevékenysége során tejet, tejterméket és 
húskészítményeket értékesített az alperes megrendelésére, az alperes boltjaiba való 
szállítással. Ezen túl az alperes által forgalmazott élelmiszeripari termékeket az alperes 
megrendelésére boltokba szállította ki. Ezen jogviszonyokból az alperesnek a 
keresetben megjelölt mértékő vételár, valamint fuvarozási disztribúciós díj tartozása 
keletkezett, melyet a felperes a Ptk. 365. § (1) bekezdése, 488. § (1) bekezdése és 499. 
§ (1) bekezdése alapján követelt a perben.  
 
Elıadta, hogy 2005. május 30-i kezdınappal felszámolás alatt áll, ezért az alperes a 
csıdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló, a 2004. évi 
XXVII. törvénnyel módosított 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 36. § (1) bekezdése 
alapján a felperes által indított perben csak olyan követelést számíthat be, amelyet a 
felszámoló elismertként nyilvántartásba vett és amelynek tekintetében a felszámolás 
kezdı idıpontját követıen nem került sor engedményezésre. A felperes az elsıfokú 
bíróság illetékességét a Pp. 36. § (2) bekezdésére alapította, mivel a felek közötti 
jogügyletek teljesítési helye az alperes c.-i fióktelepe volt. 
 
Az alperes elsıdlegesen illetékességi kifogást terjesztett elı, elıadva, hogy székhelye a 
2700 Cegléd, Ipartelepi u. 5. szám alatt van, ezért a felperes által indított perre a Pp. 
30. § (1) bekezdés alapján a Pest Megyei Bíróság az illetékes, kérte ehhez a bírósághoz 
a keresetlevél áttételét.  
 
Az alperes érdemi ellenkérelme a kereset elutasítására irányult. A kereset összegét 
nem vitatva, a kereseti követeléssel szemben beszámítási kifogást terjesztett elı 
8.073.953,- Ft erejéig, mely álláspontja szerint a felperes vele szembeni követelését 
megszünteti. Elıadta, hogy 2005. május 31. napján – a 30 %-os tulajdonában lévı – C. 
T. Rt. – mint engedményezı – és az alperes – mint engedményes – között írásban 
engedményezési megállapodás jött létre, mellyel a C.T. Rt. a felperessel szemben 



fennálló 8.225.063,- Ft elismert követelésébıl 8.073.954,- Ft követelést az alperesre 
engedményezett, melyrıl az engedményezı 2005. május 31. napján értesítette a 
felperest. A C.T. Rt. 2005. július 26. napján a felperes felszámolója felé 59.851.669,- 
Ft hitelezıi igényt jelentett be, melyet a felszámoló 2005. szeptember 5. napján 
nyilvántartásba vett. Az alperes az engedményezési megállapodás okiratán szereplı 
dátummal szemben állította, hogy az engedményezési szerzıdés megkötésére – szóban 
– már ezt megelızıen, 2005. május 28. napján sor került, melynek igazolására csatolta 
a C. T. Rt. 2005. május 31. napján kelt alpereshez címzett levelét, melyben kérte az 
írásba foglalt engedményezési megállapodáson a téves dátum kijavítását. Hivatkozott 
arra is, hogy 2005. május 28. napján az engedményezı az engedményezett követelést, 
míg az alperes a felperessel szemben fennálló tartozását a könyveibıl kivezette. Az 
engedményezési szerzıdés felszámolás kezdı idıpontját megelızı megkötésére 
figyelemmel az alperes úgy értékelte, hogy a Cstv. 36. § (1) bekezdés alapján helye 
van a felperesi követeléssel szembeni beszámításnak. Az engedményezési szerzıdés 
megkötésének idıpontjára indítványozta az ügyletkötı vezetı tisztségviselık tanúkénti 
kihallgatását, valamint okirati bizonyítást ajánlott fel.  
 
Az elsıfokú bíróság fellebbezéssel támadott ítéletével kötelezte az alperest 5.337.777,- 
Ft tıke, valamint annak a 2004. október 21. napjától a kifizetés napjáig járó késedelmi 
kamata és 266.800,- Ft perköltség felperes javára való megfizetésére. Rendelkezett a 
felperes illetékfeljegyzési joga folytán le nem rótt illeték alperesi viselésérıl is. 
Ítéletének indokolásában a Cstv. 36. § (1) bekezdése alapján azt vizsgálta, hogy az 
alperes által beszámított követelés engedményezésére a felszámolás kezdı idıpontját 
megelızıen került-e sor. Megállapította, hogy az írásba foglalt engedményezési 
szerzıdés 2005. május 31.-i dátuma az irányadó ebben a tekintetben, melyet megerısít 
az engedményezı ugyanaznap kelt engedményezésrıl szóló értesítése. Az elsıfokú 
bíróság álláspontja szerint nem elégséges az engedményezési szerzıdés létrejötte 
napjának cáfolására az engedményezı által az alperesnek írt levél, melyben a dátum 
kijavítását kéri, ugyanis erre a korrigálásra mégse került sor. Nem tartotta indokoltnak 
az elsıfokú bíróság az alperes indítványára további bizonyítási eljárás lefolytatását, 
mivel a könyvelést vezetı cég belsı ügyének tekintette, hogy mikor vezették ki 
követeléseiket, illetve tartozásaikat a számviteli könyveikbıl, valamint – az 
engedményezıben fennálló alperesi tulajdonrészre figyelemmel – megállapította, hogy 
az engedményezı és az engedményes között érdekazonosság áll fenn, amely miatt a 
vezetı tisztségviselık tanúvallomása nem döntheti meg az engedményezési szerzıdés 
okiratát.  
 
Az ítélet ellen az alperes terjesztett elı fellebbezést – elsıdlegesen – az elsıfokú 
bíróság ítélete hatályon kívül helyezése és az elsıfokú bíróság a per újabb tárgyalására 
és új határozat hozatalára utasítása iránt;  – másodlagosan – az elsıfokú ítélet 
megváltoztatása és a kereset elutasítása iránt. 
 
Fellebbezésének indokolásában változatlanul fenntartotta illetékességi kifogását 
megállapítva, hogy azt az elsıfokú bíróság – indokolás nélkül – figyelmen kívül 
hagyta.  
 



A fellebbezett ügy érdemére vonatkozó fellebbezési kérelmében megállapította, hogy 
álláspontja szerint az elsıfokú bíróság ítélete megalapozatlan, mivel mellızte az 
alperes által indítványozott további bizonyítási eljárás lefolytatását. Kifejtette, hogy a 
becsatolni kívánt okiratokkal és az indítványozott tanúbizonyítás lefolytatásával 
bizonyítani tudja, hogy a követelése reá engedményezésére a felperes felszámolása 
kezdı idıpontját megelızıen került sor. A kellıképpen alá nem támasztott 
tényállásból így az elsıfokú bíróság tévesen következtetett arra, hogy az 
engedményezési szerzıdés megkötésére 2005. május 31. napján került sor. 
 
A felperes fellebbezési ellenkérelmében az elsıfokú bíróság ítélete helybenhagyását és 
az alperes másodfokú perköltségben marasztalását indítványozta.  
 
A fellebbezés nem alapos. 
 
Az ítélıtábla az elsıfokú bíróság által megállapított tényállást azzal egészíti ki, hogy 
az alperes nem igazolta, hogy a beszámítási kifogással a perben érvényesített 
követelését a felperes felszámolójának bejelentette és a felszámoló azt nyilvántartásba 
vette.  
 
Az ítélıtábla az ennyiben kiegészített tényállás alapján megállapította, hogy az 
elsıfokú bíróság érdemben helytállóan tartotta alaptalannak az alperes beszámítási 
kifogását, azonban az ítélıtábla álláspontja szerint a helyes döntés eltérı jogszabályi 
indokokon alapul.  
 
Az elsıfokú bíróság eljárása során és határozata indokolásában azt vizsgálta, hogy a 
felszámolás alatt álló felperes gazdálkodó szervezet által indított perben az alperes 
által beszámított követelés engedményezésére az 1997. évi XXVII. törvénnyel, a 2000. 
évi CXXXVII. törvénnyel és a 2004. évi XXVII. törvénnyel módosított 1991. évi 
XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 36. § (1) bekezdése feltételei szerint került-e  
sor. Ez a törvényhely úgy rendelkezik, hogy a felszámolás során csak olyan követelés 
számítható be, amelyet a felszámoló elismertként nyilvántartásba vett, és amelynek 
tekintetében a felszámolás kezdı idıpontját – vagy ha a követelés késıbb keletkezett, 
a keletkezését – követıen nem került sor engedményezésre. Az elsı- és másodfokú 
eljárásban a felek között a jogvita abban volt, hogy az alperes által beszámítani kívánt 
követelés engedményezésére a felszámolás kezdı idıpontját követıen (2005. május 
31-én), avagy – az alperes állítása szerint – azt megelızıen (2005. május 28. napján) 
került sor, így az elsıfokú bíróság is ebben a kérdésben foglalt állást határozata 
indokolásában.  
 
Sem a peres felek, sem az elsıfokú bíróság nem volt viszont tekintettel arra, hogy a 
felszámolás alatt álló felperes által indított perben az alperes által elıterjesztett 
beszámítási kifogás érvényesíthetıségére irányadóak a Cstv. 38. § (3) bekezdésében 
foglaltak is. Ez a törvényhely úgy rendelkezik, hogy a felszámolás kezdı idıpontja 
után a gazdálkodó szervezet ellen a felszámolás körébe tartozó vagyonnal kapcsolatos 
pénzkövetelést csak a felszámolási eljárás keretében lehet érvényesíteni azzal, hogy a 
hitelezı – a gazdálkodó szervezet által indított perben – a gazdálkodó szervezettel 



szemben a felszámolás kezdı idıpontjában fennálló követelését beszámítási 
kifogásként érvényesítheti, feltéve, hogy a követelés jogosultja a felszámolás kezdı 
idıpontjában is a hitelezı volt.  
 
Ebbıl következıen a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezettel szemben a 
felszámolási eljáráson kívül követelés csak az adós által indított perben érvényesíthetı, 
mégpedig beszámítási kifogással. A beszámítási kifogás viszont csak három konjuktív 
feltétel fennállása esetén terjeszthetı elı; mégpedig (1.) a beszámítás jogával csak a 
felszámolási eljárásban hitelezınek minısülı személy élhet, (2.) a követelésnek a 
felszámolás kezdı idıpontjában fennállónak kell lennie, valamint (3.) a követelés 
jogosultjának a felszámolás kezdı idıpontjában is a hitelezınek kell lennie, azaz a 
követelés engedményezésére nem kerülhet sor a felszámolás alatt.  
 
Az elsıként említett feltétel szerinti hitelezınek a felszámolási eljárásban, a 
felszámolás kezdı idıpontja után az minısül, akinek az adóssal szemben pénz- vagy 
pénzben kifejezett vagyoni követelése van, és azt a felszámoló nyilvántartásba vette 
(Cstv. 3. § (1) bekezdés c.) pont). Ebbıl fakadóan az adós által indított perben a 
hitelezı követelését beszámítási kifogással csak akkor érvényesítheti, ha azt 
szabályszerően bejelentette a felszámolónak és a felszámoló azt nyilvántartásba is 
vette. (a Cstv. 38.§-át módosító 1997. évi XXVII. törvény 12.§-hoz főzött miniszteri 
indokolás) A beszámítási kifogás elıterjeszthetıségének viszont nem feltétele, hogy a 
beszámítani kívánt követelést a felszámoló el is ismerje. (Így: Fıvárosi Ítélıtábla 
10.Gf.40.477/2006/4., 11.Gf.40.400/2006/9., Debreceni Ítélıtábla 
Gf.III.30.191/2006/6.szám.) 
 
Jelen esetben az elsıfokú bíróság 8. sorszám alatti végzésében foglalt felhívására az 
alperes a perben nem igazolta, hogy beszámítani kívánt követelését a felperes 
felszámolójának bejelentette és a felszámoló azt nyilvántartásba vette. Annak pedig, 
hogy az alperesre e követelést engedményezı C.T. Rt. az engedményezés megtörténtét 
a felperes felszámolójának bejelentette jelentısége nem bírt, mivel ezt a bejelentést 
nem a beszámítási kifogással élı alperes tette. Az alperes tehát a felperes felszámolási 
eljárásában hitelezınek nem minısült, ezért a Cstv. 38. § (3) bekezdésében és 36. § (1) 
bekezdésében meghatározott további törvényi feltételek vizsgálata szükségtelen, így 
érdektelen az is, hogy az engedményezésre a felszámolás kezdı idıpontja elıtt, avagy 
után került-e sor.  
 
A bíróság helytállóan állapította meg illetékességét a perre a felperes által megjelölt 
illetékességi ok, a Pp. 36. § (2) bekezdése alapján, függetlenül attól, hogy az alperes 
illetékességi kifogásáról külön – nem fellebbezhetı – végzéssel nem határozott, illetve 
arra nem tért ki a fellebbezett ítélet indokolásában sem. A fizetési meghagyás 
kibocsátása iránti kérelemhez csatolt alperesi vevı folyószámlából kitőnik ugyanis, 
hogy a felperes az alperes celldömölki telephelyére teljesített, mely az elsıfokú 
bíróság illetékességi területén található. 
 
Az ítélıtábla az elsıfokú bíróság ítéletét – a fenti eltérı jogi indokolással – a Pp. 253. 
§ (2) bekezdése alapján hagyta helyben. 



 


