
I. A beszámítás joga akár a felszámolási eljárásban, akár az adós gazdálkodó 
szervezet által indított perben csak az adós hitelezıjét illeti meg. A felszámoló az 
alperest hitelezıként a másodfokú határozat meghozataláig nyilvántartásba nem 
vette, az alperes sem a beszámítási kifogása elıterjesztésekor, sem azt követıen , 
így az alperes vételár követelésével szemben beszámítással sem élhet.  
 
II. A 30 napos jogvesztı határidı elteltét követıen az adós vagyontárgyaira kötött 
szerzıdést az értékesítési szabályok megsértése vagy megkerülése alapján már 
nem támadható.    

 
 
Gyıri Ítélıtábla Gf.II.20.058/2007/4.szám 
 
Alkalmazott jogszabályok: Cstv. 3.§. (1) bekezdés c./ pontja , 36.§. (1) bekezdése,  

38.§. (3) bekezdése,  Ptk. 200. §. (2) bekezdése, Cstv.49.§. (5) bekezdése. 

 
A  felperes felszámolását a az illetékes megyei bíróság a 2004. május 21-én jogerıre 
emelkedett végzésével elrendelte. 
 
A perben nem álló P.-T. Kft-nek a felperessel szemben a felszámolás kezdı idıpontja 
elıtt 5.633.762,- forint összegő követelése keletkezett. A P.-T. Kft. a követelését a 
felszámolási eljárás során a felperes felszámolójának bejelentette, a nyilvántartásba-
vételi díjat befizette, a felszámoló a követelést nyilvántartásba vette.  
 
A felszámolás kezdı napját megelızı napon a P.-T. Kft. a felperessel szemben 
fennálló követelését  3 millió forint díj ellenében az alperesre engedményezte. Az 
engedményes vállalta, hogy a díjat 2004. december 31-ig az engedményezınek 
megfizeti. Az engedményezı a szerzıdésben az elállás jogát a díj 30 napot meghaladó 
fizetési késedelme esetére kikötötte.  
 
A felszámoló a felperes árukészletét eladásra nyilvános pályázaton meghirdette. A 
pályázatban megjelölt idı alatt érdeklıdı nem jelentkezett. A pályázati határidı lejárta 
után  2004.december 2-án az alperes 5.554.616,- forint értékben a felperestıl 
gyorsfagyasztott árukat vásárolt a vételár 21 naptári napon belüli megfizetése mellett.  
 
Az alperes és a P.-T. Kft. közösen tájékoztatták a felszámolót, hogy a P.-T. Kft. 
hitelezı a d)  kategóriában 5.633.762,- forint összegben nyilvántartásba vett 
követelését 2004. május 20-i hatállyal az alperesre engedményezte, az engedményes az 
engedményezési díjat megfizette, és kérték az alperes hitelezınkénti nyilvántartásba 
vételét. Az alperes bejelentette azt is, hogy az engedményezés folytán megszerzett 
követelését a felperessel szemben fennálló vételártartozásába beszámítja. A 
bejelentésre figyelemmel a felszámoló a P.-T. Kft-t a hitelezıi nyilvántartásból törölte, 
az alperest hitelezıként nyilvántartásba nem vette, egyúttal az alperes beszámítási 
igényét elutasította.  
 



A felperes keresetében a 2004. december 2-án megkötött adásvételi szerzıdés alapján 
az alperes kötelezését kérte 5.554.616,- forint vételár és ezen összeg után 2005. január 
24-tıl a kifizetés napjáig járó késedelmi kamatának megfizetésére. Azt elismerte, hogy 
az adásvételi szerzıdést a pályázati határidı eltelte után kötötte meg az alperessel, de 
az adásvétel tárgyát képezı árukat eladásra nyilvánosan meghirdette, ezzel a 
nyilvánosság követelményének eleget tett, ezért a Cstv.49.§. (4) bekezdése alapján az 
alperes a vételár tartozásába beszámítással nem élhet. Álláspontja szerint a 
csıdtörvény (Cstv.49.§. (1) bekezdés) az adós gazdálkodó szervezet vagyontárgyainak 
csak nyilvános értékesítését engedélyezi és ismeri, ebbıl pedig az is következik, hogy 
a felszámolás alatti vagyonértékesítés körében általánosságban tiltja a beszámítást.  
 
Az alperes beszámítási kifogásának helyt adásával a kereset elutasítását kérte. Azzal 
érvelt, hogy a felszámoló által meghirdetett pályázatra nem jelentkezett, konkrét 
esetben a gyorsfagyasztott áruk értékesítése nem a Cstv.49.§. (1) bekezdésében foglalt 
elıírások szerint nyilvános pályázat keretében került sor, ugyanakkor a Cstv.49.§. (4) 
bekezdése csak a nyilvános értékesítésnél zárja ki a beszámítást. 
 
Az elsıfokú bíróság  ítéletében kötelezte az alperest, hogy 15 napon belül fizessen 
meg a felperesnek 5.554.616,- forintot, az ezen összeg után járó késedelmi kamatot.  
Határozatában megállapította, hogy a Cstv.49/B.§-a a nyilvános értékesítést közjegyzı 
jelenlétéhez köti. A per tárgyát képezı adásvételi szerzıdés megkötésekor közjegyzı 
nem mőködött közre, így az értékesítés nem nyilvános eljárás keretében történt, ezért a 
Cstv.49.§. (4) bekezdésében foglalt beszámítási tilalom a konkrét ügyben nem 
érvényesülhet. A Cstv.38.§. (3) bekezdése alapján 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, ha a követelés jogosultja a felszámolás kezdı 
idıpontjában is a hitelezı volt. A felszámoló az alperest hitelezıként nem vette 
nyilvántartásba, az alperes a nyilvántartásba vételi díjat sem fizette be, ugyanakkor a 
P.-T. Kft-t a felszámoló a hitelezıi nyilvántartásból törölte. Az olyan személy, akinek 
a felszámoló által nyilvántartásba vett követelése nincs, nem minısül hitelezınek, így 
megalapozottan beszámítási kifogással sem élhet. Az alperes jogelıdje a P.-T. Kft. az 
engedményezési szerzıdéssel csak azokat a jogokat ruházta át az alperesre, 
amelyekkel maga is rendelkezett, ehhez nem tartozik az engedményezési szerzıdés 
megkötését követıen bejelentett hitelezıi igény, mert az igénybejelentés a felperes 
felszámolásának kezdı napja után történt. Az adós gazdálkodó szervezet 
vagyontárgyainak értékesítését szabályozó Cstv.49.§. (1) bekezdésének elıírásait 
valamennyi szerzıdı félnek be kell tartania. A per tárgyát képezı adásvételi szerzıdés 
megkötésekor mindkét szerzıdı fél felróható módon megsértette a nyilvános 
értékesítésnek a csıdtörvényben elıírt szabályait, ugyanakkor a Ptk.4.§. (4) bekezdése 
értelmében saját felróható magatartására elınyök szerzése végett nem hivatkozhat az, 
aki maga sem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható, 
ugyanakkor a másik fél felróható magatartására hivatkozhat. Az alperesnek az is 
felróható, hogy az adásvételi szerzıdésben a vételár banki átutalással történı 



megfizetését vállalta, amikor az engedményezési szerzıdést a P.-T. Kft-vel már 
megkötötte. Az elsıfokú bíróság álláspontja szerint a Ptk.4.§. (4) bekezdésében 
megfogalmazott alapelvet sértené az alperes beszámítása és ezzel a többi hitelezı 
rovására elınyhöz is jutna.  
 
Az elsıfokú bíróság határozatában kifejtette, hogy a perbeli adásvételi szerzıdés a 
Cstv.49.§. (1) bekezdésében szabályozott és a nyilvános értékesítés feltételeinek 
megsértése miatt felvetheti a szerzıdés Ptk.200.§. (2) bekezdésébe ütközését is, mert a 
szerzıdést a felek a jogszabály megkerülésével kötötték.  
 
Ez ellen az ítélet ellen az alperes fellebbezett, amelyben az elsıfokú ítélet 
megváltoztatását és beszámítási kifogásának helyt adásával a kereset elutasítását kérte.  
 
Álláspontja szerint az elsıfokú bíróság helyesen állapította meg, hogy a konkrét 
ügyben a nyilvános értékesítés szabályainak megsértése miatt a beszámítási tilalom 
nem érvényesül, de tévedett amikor a hitelezıi igénybejelentés, továbbá a 
nyilvántartásba vételi díj befizetésének elmaradására hivatkozva hitelezıi minıségét 
nem ismerte el. Azzal érvelt, hogy jogelıdje a nyilvántartásba vételi díjat befizette, 
majd 2005. január 24-én a jogelıdjével közösen tájékoztatták a felszámolót az 
engedményezésrıl. Az engedményezés tényének bejelentésével „hitelezıi pozícióba” 
került attól függetlenül, hogy mint jogutódot a felszámoló nem vette nyilvántartásba. 
Véleménye szerint az elsıfokú bíróság tévesen értelmezte a Cstv.38.§. (3) bekezdését 
is, mert a hitelezı a beszámítási nyilatkozattal nemcsak a perben, hanem a 
felszámolási eljárás folyamán bármikor élhet, és ezzel a követelés megszőnik. 
Kifejtette, hogy a hitelezıi igény nem önálló jog, hanem az engedményezés tárgyát 
képezı követelés speciális létszakasza, és hivatkozott arra is, hogy jogelıd által tett 
hitelezıi bejelentés akár a Ptk.221.§. (1) bekezdése alapján az álképviselı által megtett 
eljárásnak is minısülhet. Az engedményezés tényérıl a felszámolót azért az adásvételi 
szerzıdés megkötését követıen értesítették, mert addig az engedményezési díjat az 
engedményezı részére nem fizette meg, így az engedményezı a szerzıdéstıl a díj 
megfizetésének elmaradása miatt bármikor elállhatott. Terhére az nem róható, hogy a 
felszámoló a kötelezı jogszabályi elıírások ellenére az adós vagyonát nem 
nyilvánosan értékesítette, és az sem, hogy az adásvételi szerzıdés megkötésekor a 
beszámításról a felszámolót nem tájékoztatta.  
 
A felperes fellebbezési ellenkérelmében az elsıfokú ítélet helybenhagyását kérte. 
Álláspontja szerint az adásvételi szerzıdés megkötésére nyilvános értékesítés 
keretében került sor, mert korábban az adásvétel tárgyát képezı árukat nyilvánosan, 
pályázat keretében eladásra meghirdette. A P.-T. Kft. a felszámolás kezdı 
idıpontjában hitelezı nem volt és a fellebbezésben hivatkozott álképviselet szabályai 
konkrét esetben azért nem alkalmazható, mert a P.-T. Kft. nem az alperes 
képviselıjeként, hanem saját nevében tett hitelezıi igénybejelentést. Az alperes 
idıközben kérte hitelezıkénti nyilvántartásba vételét, a  megyei bíróság  nem jogerıs 
végzésében a hitelezı vitatott hitelezıi igényét elutasította, így a felszámolási 
eljárásban az alperes nem hitelezı.  
 



A fellebbezés az alábbiak szerint nem alapos. 
 
Az elsıfokú bíróság a tényállást helyesen állapította meg, és érdemben helytálló 
döntést hozott annak indoklásával azonban az ítélıtábla nem ért egyet. 
 
A felek között 2004. december 2-án a Ptk.365.§. (1) bekezdése szerinti adásvételi 
szerzıdés jött létre. Az alperes a szerzıdésben vállalt kötelezettsége ellenére a 
vételárat nem egyenlítette ki, hanem a felperes vételár-követelésével szemben 
beszámította a perbe nem álló P.-T. Kft-nek a felperessel szemben fennálló, majd  rá 
engedményezett követelését. A Ptk.296.§. (1) bekezdése értelmében a kötelezett a 
jogosulttal szemben fennálló egynemő és lejárt követelését – ha jogszabály kivételt 
nem tesz – a jogosulthoz intézett, vagy a bírósági eljárás során tett nyilatkozattal 
tartozásába beszámíthatja. A felperes 2004. május 21. napjától felszámolás alatt áll, 
ezért a Ptk-nak a beszámításra vonatkozó szabályai a jelen eljárásra irányadó és a 
csıdeljárásról, felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló, lényegesen az 
1993. évi LXXXI. törvénnyel, az 1997. évi XXVII. törvénnyel, valamint a 2004. évi 
XXVII. törvénnyel módosított 1991. évi XLIX. törvényben (többször módosított 
Cstv.) megfogalmazott eltérésekkel alkalmazható. 
 
Az alperes a vételárat nem fizette meg, beszámítási kifogását a felperes felszámolója 
elutasította, ezért a felperes saját vételár-követelése érvényesítése érdekében az 
alperessel szemben peres eljárást kezdeményezett. A többször módosított Cstv. 36.§. 
(1) bekezdése értelmében 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. A 38.§. (3) bekezdése szerint 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.  
 
A beszámítás joga akár a felszámolási eljárásban, akár az adós gazdálkodó szervezet 
által indított perben csak az adós hitelezıjét illeti meg. A többször módosított Cstv. 
3.§. (1) bekezdés c./ pontja értelmében a felszámolás kezdı idıpontja után hitelezı 
mindenki, akinek az adóssal szemben pénz, vagy pénzben kifejezett vagyoni 
követelése van, és azt a felszámoló nyilvántartásba vette. A felek közötti jogvitát 
eldöntı perbíróság számára az ténykérdés, hogy a beszámítani kívánó felet a 
felszámoló hitelezıként nyilvántartásba vette-e, mert annak a kérdésnek az eldöntése, 
hogy a felszámoló jogosan vagy jogtalanul tagadta-e meg valakinek hitelezıkénti 
nyilvántartásba vételét, nem a perbíróság, hanem a felszámolást lefolytató bíróság 
hatáskörébe tartozik. A felszámoló az alperest hitelezıként a másodfokú határozat 
meghozataláig nyilvántartásba nem vette, az alperes sem a beszámítási kifogása 
elıterjesztésekor, sem azt követıen a Cstv. 3.§. (1) bekezdés c./ pontja szerint nem 



hitelezıje a felperesnek, így az alperes vételár követelésével szemben beszámítással 
sem élhet.  
 
A többször módosított Cstv. 49.§. (1) bekezdésének értelmében a felszámoló az adós 
vagyontárgyait nyilvánosan értékesíti a forgalomban elérhetı legmagasabb áron. A 
felszámoló az értékesítést pályázat vagy árverés keretében végzi. Ezen eljárások 
alkalmazásától csak akkor tekinthet el a felszámoló, ha ehhez a választmány 
hozzájárul, vagy ha a várható bevételek nem fedezik az értékesítés költségeit, vagy ha 
a várható bevételek és az értékesítés elıre látható költségei közötti különbség 
kevesebb mint 100.000,- forint. Ebben az esetben a felszámoló az értékesítés egyéb 
nyilvános formáját is alkalmazhatja a kedvezıbb eredmény elérése érdekében. (BDT 
2003. évi 37. számú eseti döntés) Az (5) bekezdés alapján ha a felszámoló a 
vagyontárgy értékesítése során az e törvénybe foglalt – az értékesítés formáira és a 
közjegyzı igénybevételére vonatkozó – rendelkezéseknek nem tesz eleget, az érdekelt 
fél az értékesítéstıl számított 30 napon belül az értékesítés – így különösen a pályázat, 
árverés – eredményeként megkötött adásvételi szerzıdést a bíróságnál (6. §. (1) 
bekezdése) keresettel megtámadhatja. E határidı elmulasztása jogvesztéssel jár.  
 
A jogszabály 30 napos jogvesztı határidıt biztosít az érdekeltnek a felszámolási 
vagyontárgyak értékesítésére elıírt szabályok megsértésével kötött jogügylet 
megtámadására. A jogvesztı határidı elteltét követıen az adós vagyontárgyaira kötött 
szerzıdés az értékesítési szabályok megsértése vagy megkerülése alapján már nem 
támadható még a Ptk. 200. §. (2) bekezdése alapján sem, mert a jogszabályba ütközı 
szerzıdés jogkövetkezményeinek levonására maga a Cstv. tartalmaz eltérı 
szabályozást  (Cstv.49.§. (5) bekezdése).  
 
Az eljárás adataiból megállapítható, hogy a felszámoló a felperes vagyontárgyait a 
pályázati határidı lejárta után értékesítette az alperesnek. A csıdtörvény a felszámolói 
vagyon értékesítésének egyetlen formájaként a nyilvános értékesítést szabályozza, 
„nem nyilvános” értékesítést nem ismer. Ezzel magyarázható, hogy a csıdtörvény 
49.§. (3) bekezdésének szövege a nyilvános értékesítésen tulajdonjogot vagy más 
vagyoni értékő jogot szerzı fél számára tiltja a beszámítást. A törvény szövegébıl 
ezért nem következik, hogy az értékesítési szabályok megsértésével kötött szerzıdés 
esetében a tulajdonjogot szerzı hitelezı beszámítással élhetne. A jogszabály helyes 
értelmezése csak az lehet, hogy a felszámolói vagyon értékesítése során a 
tulajdonjogot vagy más vagyoni értékő jogot szerzı fél beszámítással nem élhet 
függetlenül attól, hogy az értékesítés során az értékesítési szabályok betartásra 
kerültek-e, vagy a felek a szabályoktól eltértek. Ennek következtében konkrét ügyben 
jelentıséggel az nem bír, hogy a szerzıdı felek a 2004. december 2-ai szerzıdésük 
megkötésekor a Cstv. 49.§. (1) bekezdésében foglalt elıírásaik betartásával jártak-e el, 
mert a tulajdonjogot szerzı fél, azaz az alperes számára a beszámítás lehetısége a 
Cstv. 49.§. (4) bekezdése alapján a „szabálytalan” értékesítés során is kizárt. Erre 
figyelemmel a Gyıri Ítélıtábla az elsıfokú bíróság érdemben helyes ítéletét – eltérı 
jogi indokolással – a Pp. 253.§. (2) bekezdése alapján helybenhagyta.  
 


