
A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS -  A FELSZÁMOLÓ  ÁLTAL  AZ 
ELİSZERZİDÉS ALAPJÁN FIZETETT VÉTETELÁR VISSZAFIZETÉSE IRÁNT 
INDÍTOTT PER – ELÁLLÁS INDÍTOTT PERÁSI ELJÁRÁS 
 
 
Gyıri Ítélıtábla 
Gf.II.20.280/2007/4.szám 
 
 
A felek a 2003. február 4-én kelt elıszerzıdésben megállapodtak abban, hogy 
egymással legkésıbb 2005. június 30-áig adásvételi szerzıdést kötnek az alperes 
tulajdonát képezı gy-i 792/3. hrsz. alatt nyilvántartott ipartelep megnevezéső 
ingatlanra bruttó 405.000.000,- forintos vételáron. Az elıszerzıdés aláírását követıen 
a felperes bruttó 323.292.000,- forint elıleget az eladónak megfizetett. Az 
elıszerzıdés alapján a felek az adásvételi szerzıdést nem kötötték meg.  
 
A felperes felszámolását a Gyır-Moson-Sopron Megyei Bíróság a 2005. december 21-
én jogerıre emelkedett végzésével elrendelte, felszámolóul az ÁFI Zrt-t kijelölte. A 
felperes felszámolásának kezdı napja 2005. december 21.napja.  
 
A felperes keresetében az elılegként kifizetett 322.292.000,- forint és ezen összeg után 
az elıleg átutalásától számított késedelmi kamata, továbbá a perköltség megfizetésére 
kérte kötelezni az alperest. Azzal érvelt, hogy az elıszerzıdés a felek ráutaló 
magatartásával a 2005. június 30-ai idıpont mint „bontó idıpont” bekövetkeztével, 
illetve a felperes felszámolásának elrendelésével megszőnt. 
 
Az alperes a kereset elutasítását kérte. Azzal védekezett, hogy a 2005. június 30-ai 
idıpontot a felek módosították. Állította, hogy az elıszerzıdés nem szőnt meg, ezért a 
Gyır-Moson-Sopron Megyei Bíróságon elıterjesztett kereseti kérelmében a 2003. 
február 4-én kötött elıszerzıdés alapján a végleges adásvételi szerzıdés létrehozását 
kérte, és a vevı kötelezését a vételárból még fennmaradt 82.607.000,- forint 
megfizetésére. A megyei bíróság e pert a  jelen perhez egyesítette.  
 
A felperes ellenkérelmében az ekként elıterjesztett viszontkereset elutasítását kérte. 
Azzal védekezett, hogy felszámolásának elrendelése olyan lényeges körülmény, hogy 
erre figyelemmel a Ptk.208.§. (5) bekezdése szerint az adásvételi szerzıdés 
megkötését megtagadhatja.  
 
Az elsıfokú bíróság részítéletében kötelezte az alperest, hogy 15 napon belül fizessen 
meg a felperesnek 322.292.000,- forintot, továbbá ezen összeg után 2005. december 
21-tıl a kifizetés napjáig járó, a késedelemmel érintett naptári félévet megelızı utolsó 
napon érvényes jegybanki alapkamat 7 %-kal növelt összegő késedelmi kamatát, és 
2.000.000,- forint perköltséget. Ezt meghaladóan a felperes keresetét és az alperes 
viszontkeresetét elutasította. Határozatában kifejtette, hogy a felperes az elıszerzıdés 
2005. június 30-ai megszőnését nem bizonyította. A felperes maga sem állította, hogy 
a felszámoló az elıszerzıdéstıl elállt volna, ugyanakkor védekezésében utalt arra, 



  

hogy az elıszerzıdés létrejötte után elrendelt felszámolása olyan lényeges körülmény, 
amelyre figyelemmel az elıszerzıdés megkötését megtagadhatja (Ptk.208.§. (5) 
bekezdése). Az elsıfokú bíróság álláspontja szerint a fizetésképtelenség ténye 
önmagában olyan körülmény, amely kizárja azt, hogy a vevı az adásvételi szerzıdés 
megkötése esetén a vételárból fennmaradt bruttó 82.607.000,- forintot meg tudná 
fizetni. A BH. 1996.évi 611.számú eseti döntésére alapozva kifejtette, hogy a 
felszámolás elrendelése elıtt kötött elıszerzıdés esetén a felszámoló jogosult a 
szerzıdés megkötését megtagadni, vagyis a felszámolásra való hivatkozással az 
elıszerzıdéstıl történı elállásnak a feltétele fennáll. Ennek alapján megállapította, 
hogy az elıszerzıdés a felperessel szemben indult felszámolási eljárás kezdı 
idıpontjával: 2005. december 21-ével megszőnt. Így az alperes a Ptk.319.§. (2) 
bekezdése szerint köteles a kapott vételár-elıleg visszafizetésére. A Ptk.301/A.§.(1) 
bekezdése szerint kötelezte az alperest a vételárelıleg után késedelmi kamat 
megfizetésére is, de a keresettıl eltérıen nem az elıleg átutalásától, hanem a szerzıdés 
megszőnésétıl.  
 
A részítélet ellen az alperes élt fellebbezéssel, amelyben a 322.292.000,- forint tıke és 
ennek 2005. december 21. napjától a kifizetés napjáig járó és a késedelemmel érintett 
naptári félévet megelızı utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat 7 %-kal növelt 
összegő késedelmi kamatának, továbbá 2.000.000,- forint perköltség viselésére való 
kötelezésének a mellızését, egyúttal az elıszerzıdés alapján a végleges adásvételi 
szerzıdés létrehozását kérte, és a felperes kötelezését a vételárból fennmaradt 
82.607.000.Ft megfizetésére. Azzal érvelt, hogy az elsıfokú bíróság álláspontja 
szerint, ha a felperes felszámolását nem rendelik el, az elıszerzıdés nem szőnt volna 
meg. Álláspontja szerint a szerzıdés létrehozása nemcsak a peres feleknek, hanem a 
felszámolási eljárással érintett hitelezık érdekét is szolgálja. Kifejtette, hogy a 
felperestıl kapott vételár-elıleget már régen felhasználta, annak visszafizetésére nem 
képes, így feltehetı, hogy felszámolását fizetésképtelenség miatt el fogják rendelni.  
 
A felperes fellebbezési ellenkérelmében az elsıfokú részítélet helybenhagyását kérte.  
 
Az alperes fellebbezése nem alapos.  
 
Elırebocsátja az ítélıtábla, hogy az elsıfokú részítéletet a fellebbezési kérelem és 
ellenkérelem korlátai között (Pp.247.§.) bírálta felül. (Pp.253.§. (3) bekezdése) 
 
A másodfokú eljárás adatai alapján a tényállást azzal egészíti ki, hogy a 2008. január 
21-én megtartott árverésen a perbeli gy-i 792/4. hrsz-ú ingatlant idıközben 
elárverezték. Az ingatlan tulajdoni lapjára 2008. február 19-én a Horváth R+K Ipari, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.(Gyır, Ménfıi út 83-89.) tulajdonjog bejegyzés iránti 
kérelme széljegyzésre került.  
 
Az elsıfokú bíróság a tényállást helyesen állapította meg, s érdemben – a fellebbezési 
eljárásban bejelentett tényre is figyelemmel – helytálló döntést hozott. 
 



  

A Gyıri Ítélıtábla az elsıfokú bíróság jogi indokolását az alábbiakkal egészíti ki, 
illetve pontosítja: 
 
A felperes felszámolására irányadó, a csıdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a 
végelszámolásról szóló, lényegesen az 1993.évi LXXXI. törvénnyel, az 1997.évi 
XXVII. törvénnyel, a 2000. évi CXXVII. törvénnyel, valamint 2004. évi XXVII. 
törvénnyel módosított 1991.évi XLIX. törvény (többször módosított Cstv.) 47.§. (1) 
bekezdése értelmében a felszámoló jogosult az adós által kötött szerzıdést azonnali 
hatállyal felmondani, vagy ha a felek egyike sem teljesített szolgáltatást, a szerzıdéstıl 
a felszámoló elállhat. A Cstv.47.§. (1) bekezdése tehát a felszámolónak egyoldalú, 
mégpedig azonnali szerzıdés-megszüntetési jogot biztosít. Ebbıl az is következik, 
hogy az adós fizetésképtelenségének jogerıs megállapítása önmagában az adós által 
korábban kötött szerzıdéseket nem szünteti meg, ehhez az is szükséges, hogy a 
felszámoló ezzel kapcsolatos jogi álláspontját kinyilvánítsa. A felszámoló a konkrét 
ügyben a keresetlevél benyújtása elıtt felmondást, elállást az alperessel nem közölt. A  
keresetében azért kérte az alperes kötelezését az elıszerzıdés alapján átutalt vételár-
elıleg visszafizetésére, mert álláspontja szerint az elıszerzıdés 2005. június 30-án a 
felek ráutaló magatartása folytán („a bontófeltétel bekövetkeztével”) megszőnt. A 
felperesnek e jogi álláspontja nyilvánvalóan téves. De téves az elsıfokú bíróság 
álláspontja is, mely szerint az elıszerzıdés a felszámolás kezdı idıpontjával  
„automatikusan” megszőnt.  
 
A felperes a keresetlevél benyújtásával egyértelmően kinyilvánította, hogy az 
elıszerzıdés alapján a végleges adásvételi szerzıdés megkötésére nem hajlandó, az 
elıszerzıdést felmondja.  
 
A keresetlevélnek az alperessel való közlése pedig (Pp.128.§.) a felperes felmondását 
pótolta, így az elıszerzıdés a keresetlevél közlésével szőnt meg. A Ptk.319.§. (2) 
bekezdése szerint az alperes a kapott vételár-elıleg visszafizetésére köteles.  
 
A fellebbezési tárgyaláson felmerült új tényre figyelemmel a végleges adásvételi 
szerzıdés létrehozása egyébként sem lehetséges. Annak következtében, hogy az 
elıszerzıdés tárgyát képezı 792/4.hrsz-ú ingatlan árverés útján értékesítésre került, a 
Ptk.208.§. (5) bekezdése alapján a felperes jogosan tagadta meg az adásvételi 
szerzıdés megkötését. Az alperes a másodfokú eljárás adatai szerint az árverésen már 
értékesített ingatlanára az adásvételi szerzıdés megkötését sikerrel nem kérheti.  
 


