
 

A vevő vételár-fizetési kötelezettsége túlnyomó részét váltó kiállításával 

teljesítette, majd az adós felszámolója a vevőnek – mint zálogjoggal biztosított 

követelés jogosultjának – a hitelezői igényét a váltó visszaforgatásával elégítette 

ki. E tranzakció beszámításnak nem minősíthető.  

A beszámítás tilalmának indokát adó hitelezői érdekek tartalmilag sem sérültek, 

hiszen váltó visszaforgatással olyan (zálogjogosult) hitelező követelése nyert 

kielégítést a többi hitelezőt megelőzően, akinek erre a maga a jogalkotó biztosított 

lehetőséget .  

 

Alkalmazott jogszabályok:Ptk.200. §. (2) bekezdése,  Cstv. 49/D §., 49. §. (4) 

bekezdése  

 

Győri Ítélőtábla Gf.IV.20.288/2012/7.szám 

 

 

 

 

A felperesek, mint I.r. alperes hitelezői elsődlegesen a csődeljárásról és a felszámolási 

eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 49. §. (5) bekezdése, valamint a Ptk. 

210. §. (1) és (4) bekezdései alapján kérték az alperesek között létrejött adásvételi 

szerződések érvénytelenségének megállapítását, és a szerződéskötés előtt fennállott 

helyzet visszaállítását. Hivatkoztak arra is, hogy a szerződések a Ptk. 200. §. (2) 

bekezdése alapján semmisek, mivel azok a Cstv.  49. §. (4) bekezdésében írtakba 

ütköznek. Másodlagosan a Ptk. 201. §. (2) bekezdése alapján a szolgáltatás 

ellenszolgáltatás feltűnő értékkülönbségére hivatkozással kérték a szerződések 

érvénytelenségének megállapítását, az alperesek perköltségben marasztalása mellett. 

Sérelmezték, hogy a szerződéskötést megelőzően a hitelezői választmány tájékoztatása  

- a Cstv. 39.§. (3) bekezdés szerint - nem történt meg. 

 

A Veszprém Megyei Bíróság – I.r. alperes felszámolását elrendelő – 6.Fpk.19-08-

000389/9. számú, 2009. március 19-én kelt felszámolást elrendelő végzése a 

Cégközlöny 2009. április 8-i számába került közzétételre.  

 

A perbeli adásvételi szerződések tárgyát képező ingatlanokat a felszámoló a 

Cégközlöny 2009. október 22-i, majd ennek eredménytelenségére tekintettel 2010. 

március 4-i, majd 2010. június 10-én megjelent számában nyilvános pályázat útján 

értékesítésre kínálta.  

 

I.r. alperes felszámolója a II.r. alperes – 2010. június 10-i pályázatra érkezett – vételi 

ajánlatát elfogadta és ennek alapján I.r. és II.r. alperesek között 2010. október 18. 

napján adásvételi szerződések jöttek létre. A megállapodások értelmében a II.r. alperes 

20 millió Ft vételárért megvásárolta az I.r. alperes B.-i 209971 hrsz-ú, Sz. út 12. szám 

alatti ingatlanát, valamint a v.-i 030/18 hrsz-ú (V., C.út 3. szám alatti) ingatlanát 286 

millió Ft-ért, és a v.-i 030/29 hrsz-ú hidroglóbusz megjelölésű ingatlanát 2 millió Ft 

vételárért.  



Az adásvételi szerződések rögzítették, hogy a II.r. alperes javára a b.-i 209971 hrsz-ú 

ingatlanra 650 millió Ft erejéig, míg a v.-i 030/18 hrsz-ú  és a v.-i 030/29 hrsz-ú 

hidroglóbusz megjelölésiű ingatlanra 600 millió Ft erejéig jelzálog volt bejegyezve.  

 

A 2010. október 18-án  - a fenti adásvételi szerződések kiegészítéseként - külön 

okiratba foglalt megállapodás értelmében az értékesített ingatlanok – és a hozzájuk 

tartozó vagyonelemek, gépkocsik – vételárának mindösszesen 310 millió Ft összegét a 

II.r. alperes az általa kifizetett 20 millió Ft összegű bánatpénz vételárba beszámítása 

mellett akként vállalta teljesíteni, hogy I.r. alperes részére átadott 1 db 239 millió Ft 

összegre kiállított, 2010. október 21-i lejáratú, 1 db 11.600.000,-Ft-ra kiállított, 2011. 

március 30-i lejáratú váltót és átutalt további 16 millió Ft összegű vételárat 

készpénzben az I.r. alperes részére. A vételárból fennmaradó 23.400.000,-Ft ÁFA 

összeget a II.r. alperes az adóhatóság részére vállalta megfizetni.  

Az alperesek abban állapodtak meg, hogy a 11.600.000,-Ft összegű váltót az I.r. 

alperes kizárólag a II.r. alperesre forgathatja. A 239 millió Ft-ra kiállított váltó 

vonatkozásában pedig alperesek azt rögzítették, hogy az I.r. alperes képviseletében 

eljáró felszámoló a váltót a Cstv. 49/D §. alapján járó hitelezői igénye kielégítéseként 

a II.r. alperesre továbbforgatja.  

A kiegészítő megállapodás tartalmazta, hogy II.r. alperesnek I.r. alperessel szemben  – 

a felszámoló által elismerten -  440.010.565,-Ft  összegű bejelentett hitelezői igénye 

van.  

A vételár kiegyenlítése a kiegészítő megállapodásban foglaltak szerint megtörtént.  

 

Alperesek a kereseti kérelem elutasítását, felperesek perköltségben marasztalását 

kérték.  

 

A Veszprémi Törvényszék fellebbezéssel támadott ítéletében a felperesek kereseti 

kérelmét elutasította.  

 

Az elsőfokú bíróság kifejtette, hogy a Cstv. 49. §. (5) bekezdése a megkötött 

adásvételi szerződések megtámadására abban az esetben biztosít lehetőséget, ha a 

felszámoló az értékesítés formáira és a közjegyző igénybevételére vonatkozó 

rendelkezéseknek nem tett eleget a vagyontárgy értékesítése során.  

Jelen esetben azonban nem volt vitatott, hogy perbeli ingatlanok nyilvános pályázat 

útján meghirdetésre kerültek, illetőleg dr. K.J. közjegyző 11076/Ü/288/2010. számú 

tanúsítvánnyal igazolta, hogy I.r. alperes eleget tett a vagyonértékesítés során a 

fentiekben idézett jogszabályi rendelkezéseknek.  

 

Rámutatott az elsőfokú bíróság, hogy a felszámoló a Csv. 39. §. (3) bekezdésében 

foglalt tájékoztatási kötelezettségének eleget tett, mivel éppen ezen tájékoztatás 

eredményeként terjesztett elő a hitelezői választmány 2010. július 23-án kifogást a 

bíróság előtt. Utalt arra is  az elsőfokú bíróság, hogy ezen tájékoztatási kötelezettség 

megsértése esetén sem állapítható meg az adásvételi szerződések érvénytelensége, 

mivel ezen kötelezettség elmulasztása  szankciójaként a jogszabály a felszámoló 

felmentésének kezdeményezését jelölte meg.  

 



Nem eredményezi a Cstv. 49. §. (5) bekezdésének sérelmét az sem, hogy a II.r. 

alperessel a szerződéskötésre a pályázatban meghatározott ajánlati kötöttség 

időtartamának leteltét követően került sor.  

A Ptk. 211. §. alapján II.r. alperesnek, mint ajánlattevőnek lehetősége volt arra, hogy a 

nyilvános pályázatra tett vételi ajánlatát a pályázati kiírásban meghatározott ajánlati 

kötöttség idejét meghaladóan is fenntartsa. A felek közti adásvételi szerződés pedig a 

II.r. alperesnek a nyilvános pályázatra tett vételi ajánlata alapján jött létre. Ezért az 

ajánlati kötöttség pályázatban kiírt idején túl létrejött szerződéssel a Cstv. nyilvános 

értékesítésre vonatkozó szabályainak megszegése nem állapítható meg.  

 

Az elsőfokú bíróság nem osztotta a felperes azon álláspontját, miszerint a vételár 

jelentős részének váltóval történő kifizetése, majd a váltó II.r. alperesre – mint 

zálogjogosultra – forgatmányozása a Cstv. 49. §. (4) bekezdésben írt beszámítás 

tilalmába ütközik.  

Az I.r. alperes részéről ugyanis a Ptk. 296. §. (1) bekezdése értelmében vett 

beszámításra irányuló nyilatkozat nem hangzott el. A 2010. október 18-i kiegészítő 

megállapodás 2. pontja – amely rögzíti, hogy a II.r. alperesnek 440.010.565,-Ft 

összegű bejelentett hitelezői igénye van az I.r. alperessel szemben – beszámítási 

nyilatkozatnak nem tekinthető.  

 

Az elsőfokú bíróság rámutatott, hogy a váltó a Ptk. 338/A §. (1) bekezdése értelmében 

értékpapírnak minősül. A Cstv. rendelkezései azonban nem zárják ki, hogy a vevő a 

felszámolási vagyon értékesítése során a vételárat értékpapírral teljesítse.  

Figyelemmel arra, hogy a II.r. alperes az általa megvásárolt ingatlanokon 

jelzálogjoggal rendelkezett, ezért a felszámoló a Cstv. 49/D §. (1) bekezdése 

értelmében helytállóan járt el, amikor az ingatlanok értékesítéséből befolyt vételár II.r. 

alperest megillető részét teljesítette oly módon, hogy a II.r. alperes által kiállított 

váltókat a II.r. alperesre forgatmányozta.  

Hangsúlyozta az elsőfokú bíróság, hogy a vételár készpénzben történő teljesítése 

esetén a felszámolónak – a fentiek szerint eljárva – a II.r. alperes, mint zálogjogosult 

követelését kellett volna kiegyenlítenie.  

A fentiek értelmében a felpereseknek az adásvételek Ptk. 200. §. (2) bekezdése szerinti 

semmisségére hivatkozása sem helytálló.  

Amennyiben a  Cstv. 49. §. (4) bekezdésének sérelme bizonyítást nyerne, úgy az 

adásvételi szerződések részleges érvénytelenségét eredményezné.  

 

Osztotta az elsőfokú bíróság alperesek azon álláspontját, hogy a váltó nem szerződés, 

hanem értékpapír, ezért felpereseknek a Ptk. 322. §-ra való hivatkozása relevanciával 

nem bír. 

 

Az adásvételi szerződések Ptk. 210. §. (1) és (4) bekezdései alapján történő 

megtámadásával kapcsolatosan az elsőfokú bíróság hangsúlyozta, hogy e körben a 

felperesek a Pp. 235. §. (2) bekezdése alapján sem rendelkeznek perbeli 

legitimációval, ezért kereseti kérelmük ezen a jogcímen sem megalapozott.  

 



A felpereseknek a Ptk. 201. §. (2) bekezdésére - a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás 

feltűnő értékkülönbségére alapított – hivatkozása sem helytálló.  

A Cstv. 49. §. (1) bekezdése szerinti a forgalomban elérhető legmagasabb vételár nem 

azonosítható a vagyontárgy piaci forgalmi értékével, a Legfelsőbb Bíróság PK. 267. 

állásfoglalásában kifejtett szempontok nem irányadók. 

Abban az esetben, ha a felszámoló a vagyontárgyat a törvényben foglalt értékesítési 

formákra vonatkozó rendelkezéseknek eleget téve értékesíti, vélelem szól amellett, 

hogy az ennek keretében elért vételár a forgalomban elérhető legmagasabb árnak felel 

meg, ami a vagyontárgy értékével azonos, vagyis a szolgáltatás és ellenszolgáltatás 

ebben az esetben egymással értékarányban áll.  

A megkötött adásvételi szerződés feltűnő értékaránytalanság címén történő 

megtámadása csak akkor lehet eredményes, ha bizonyítást nyer, hogy a szerződéskötés 

időpontjában a nyilvános és szabályos értékesítés mellett elért vételárnál lényegesen 

magasabb ár lett volna elérhető, például a nyilvános értékesítés másik formájának 

alkalmazásával.  

 

Felperes a fenti tényt igazolni  nem tudta, ezért kereseti kérelme ezen a jogcímen sem 

megalapozott.  

Az elsőfokú bíróság az ingatlanforgalmi szakértő kirendelésére vonatkozó bizonyítási 

indítványt azért utasította el, mivel a forgalomban elérhető legmagasabb vételár 

összege – a kifejtettek miatt - ingatlanforgalmi szakértői módszerekkel nem 

meghatározható.  

 

A felperesek fellebbezésükben kérték, hogy a másodfokú bíróság felperesek kereseti 

kérelmének helyt adva az elsőfokú ítéletet változtassa meg, a Pp. 253. §. (1), (2) 

bekezdései alapján. Másodlagos fellebbezési kérelmük az elsőfokú ítélet Pp. 252. §. 

(2) bekezdése alapján történő hatályon kívül helyezésére és az elsőfokú bíróság új 

határozat hozatalára utasítására irányult.  

 

Fellebbezésük indokolásában felperesek idézték az I.r. alperes elsőfokú eljárásban tett  

nyilatkozatát, miszerint „A felszámoló tájékoztatta a választmányt az általa 

megkötendő szerződésekről, amely tájékoztatást követően a választmány kifogást is 

előterjesztett, amelyben az adósi vagyon folyamatban lévő értékesítésének 

felfüggesztését kérte az egyezségi tárgyalás kitűzése mellett.”  

Az I.r. alperes idézett nyilatkozatából felperesek azt a következtetést vonták le, hogy 

amennyiben a felszámoló előzetesen tájékoztatta a választmányt az általa kötendő 

szerződésekről, úgy a szerződések nem a nyilvános értékesítés eredményeként jöttek 

létre, mivel a felszámoló nem tudhatta előre a nyilvános pályázat eredményét. 

Amennyiben a tájékoztatás a pályázat eredményessé nyilvánításának eredményeként 

történt, úgy a szerződések megkötésére a 2010. június 10. napján megjelent pályázati 

felhívás által rögzített 75 napos ajánlati kötöttség időtartamának leteltét követően 

került sor - azaz 2010. október 18-án -, vagyis a szerződéskötés nem a nyilvános 

pályázat eredményeként valósult meg.  Azaz a  felszámoló a vagyontárgy értékesítése 

során nem a Cstv-be foglalt rendelkezéseknek megfelelően járt el.  

 



Fenntartotta azon elsőfokú eljárásban kifejtett álláspontját, miszerint a Cstv. 49. §. (4) 

bekezdésében írt beszámítás tilalmába ütközik alperesek azon magatartása, hogy a 

2010. október 18. napján kiállított váltó hátoldalán található forgatmány alapján a 

váltó kötelezettje és jogosultja is a II.r. alperes lett. Amennyiben a váltó jogosultja és 

kötelezettje azonos személy, abban az esetben a beszámítás megtörtént.  

Ismételten hivatkozott a Ptk. 322. §-ban írtakra, amely szerint megszűnik a szerződés, 

ha ugyanaz a személy lesz a jogosult és a kötelezett. A váltó, mint szerződés a 

forgatmány rávezetésével - az idézettek szerint - egyben meg is szűnt .  

 

Kitért a fellebbezés arra is, hogy a Cstv. 49/D §. a zálogjogosult kielégítésének módja 

tekintetében egyértelműen rögzíti, hogy az a befolyt vételárból történik. A váltó 

kiállítására tekintettel vételár pénzbeli teljesítése – ezen összegben - nem történt, 

legfeljebb egy váltó formájában megjelenő „fizetési ígéretet kapott” a felszámoló.  

 

Felperesek álláspontjukat akként összegezték, hogy az alperesek között 2010. október 

18. napján létrejött kiegészítő megállapodás elnevezésű dokumentum tartalmilag a 

felek közt létrejött beszámítási megállapodásnak tekinthető, mivel az egymással 

szemben fennálló követelések tényleges pénzmozgás nélkül kerültek kiegyenlítésre.  

A Cstv. 49. §. (4) bekezdésének sérelmére tekintettel a megkötött adásvételi 

szerződések a Ptk. 200. §. (2) bekezdése alapján, mint jogszabályba ütközők 

semmisek, így a Ptk. 237. §. (1) bekezdés alapján a szerződéskötés előtt fennállott 

helyzet visszaállításának van helye.  

 

Felperesek sérelmezték, hogy a pályázati dokumentáció I.r. alperes által történő 

csatolására teljes körűen nem került sor.  

 

Az elsőfokú eljárás lényeges szabályainak megsértése körében a felperesek arra 

hivatkoztak, hogy az elsőfokú bíróság a Pp. 3. §. (3) bekezdésébe foglalt 

kötelezettségének nem tett eleget, ugyanis csak általános jellegű tájékoztatást adott, 

azonban nem nyújtott tájékoztatást a felperes által bizonyítandó tények köréről és a 

bizonyítás sikertelenségének következményeiről.  

 

I., II.r. alperesek a fellebbezés elutasítását és az elsőfokú ítélet helybenhagyását kérték 

annak helyes indokaira tekintettel.  

I.r. alperes ellenkérelmében a felperesi álláspontot, az azt elutasító elsőfokú ítélet 

indokolásának lényegi elemeit, valamint felperesek fellebbezését ismételte meg.  

Hangsúlyozta, hogy a hitelezői választmány előzetes tájékoztatása megtörtént, ezért a 

felszámoló és az I.r. alperes eljárása nem sértette a Cstv. 39. §. (3) bekezdésében előírt 

tájékoztatási kötelezettséget, amit a hitelezői választmány 2010. július 21-én kelt a 

Veszprémi Törvényszékhez benyújtott kifogása is alátámaszt. A kifogás is rögzíti, 

hogy a felszámoló tájékoztatta a választmányt a pályázat eredményéről, a választmány 

éppen azért tett kifogást, mert a tájékoztatás  tükrében látta veszélyben a többi hitelező 

igényének kielégítését. A pályázat eredménye pedig előrevetíti az az alapján 

megkötendő szerződés lényeges tartalmát. Ekként a szerződésről is előzetes 

tájékoztatást kapott a választmány és általa a választmányon kívüli hitelezők is.  

 



I.r. alperes rámutatott, hogy téves az a felperesi álláspont, hogy az adásvételi 

szerződést csak az ajánlati kötöttség időkeretén belül lehetett volna megkötni ahhoz, 

hogy a szerződés a pályázat eredményeként létrejöttnek minősüljön.  

Nincs jogszabályi akadálya annak, hogy az ajánlattevő az ajánlati kötöttség határidején 

túl is ajánlatát fenntartsa, így az sem kizárt, hogy a szerződés megkötésére az ajánlati 

kötöttség lejárta után kerüljön sor. Amennyiben az elfogadott szerződési feltételek  a 

pályázati feltételekkel megegyeznek, úgy a szerződés a pályázat keretei közt 

létrejöttnek tekinthető.  

I.r. alperes ismételten utalt dr. Kálóczi József közjegyző által kiállított 

11076/Ü/288/2010. számú a Cégközlöny 2010. június 10-i számában megjelent 

tanúsítványára is. A fentiek okán a Cstv. 49. §. (5) bekezdésére alapozott megtámadás 

megalapozatlan.  

 

I.r. alperes hangsúlyozta, hogy a váltó, mint értékpapír átadásával megtörtént a fizetési 

kötelezettség teljesítése az alapügyletben lefektetettek szerint. Az adós ezt követően 

már nem a szerződés alapján, hanem a váltó alapján tartozik, a jogosult pedig erre 

tekintettel követel, azaz az alapügylet a kikötött váltó átadásával teljesítettnek minősül. 

Az a körülmény, hogy a váltó lejárati ideje 2010. október 21. napja volt, nem zárja ki a 

lejárati idő előtti teljesítést. Erre nézve nem tartalmaznak tiltó rendelkezéseket a 

váltóra vonatkozó jogszabályok. A Ptk. 338/A § értelmében a váltó nem szerződés, 

hanem értékpapír, ezért a Ptk. 322. §-ban írtak nem irányadók. Önmagában az a 

körülmény, hogy a váltókötelezett és a váltójogosult ugyanaz a személy lett, nem 

eredményezi a váltón alapuló követelések megszűnését,  ugyanis a váltó további 

átruházására is sor kerülhet.  

 

Jelen esetben a váltó visszaforgatmányozása a Cstv. 49/D. §. (1) bekezdéséből folyó 

azon kötelezettség teljesítését jelenti, hogy az értékesítésből befolyt vételárat a 

törvényben meghatározott tételek levonása után elsődlegesen a jelzálogjoggal 

biztosított követelés kielégítésére kell fordítani.  

I.r. alperes kitért arra is, hogy a Ptk. 296. §. (1) bekezdése a beszámításhoz a 

jogosulthoz intézett célzott nyilatkozatot kíván meg. A beszámítás ráutaló 

magatartással nem valósulhat meg. Mivel jelen esetben II.r. alperes részéről ilyen 

tartalmú nyilatkozat nem hangzott el, ezért jelen tényállás mellett beszámítás ez okból 

sem történhetett.  

 

Az elsőfokú bíróság nem sértette a Pp. 3. §. (3) bekezdésében írtakat. 

A 20. sorszámú jegyzőkönyv 4. oldalának tanúsága szerint a felpereseket az őket 

terhelő bizonyítási kötelezettségről teljes körűen tájékoztatta.  

 

A fellebbezés nem megalapozott. 

 

Az ítélőtábla megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a bizonyítási eljárást a 

megalapozott döntéshez szükséges körben lefolytatta, a bizonyítékokat okszerűen, 

azok összességében értékelve helyes tényállást állapított meg, amelyből levont jogi 

következtetései is helytállóak. Az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletének 



indokolásában kifejtettekkel is egyetért, azonban felperesek fellebbezésben kifejtett 

érvelésére tekintettel azt az alábbiakkal egészíti ki. 

 

Felperesek a Pp. 252. §. (2) bekezdése alapján az elsőfokú bíróság ítéletének hatályon 

kívül helyezését kérték az okból, hogy az elsőfokú bíróság a Pp. 3. §. (3) bekezdésében 

foglalt tájékoztatási kötelezettségének, és a Pp. 141. §. (2), (6) bekezdéseiben írtaknak 

nem tett eleget.  

 

A felperesek fenti hivatkozásával szemben az állapítható meg, hogy az elsőfokú 

bíróság a 20. sorszámú jegyzőkönyvben tájékoztatási kötelezettségének – a felperes 

által kereseti kérelme jogalapjaként megjelölt anyagi jogszabályok mentén – a 

szükséges mértékben eleget tett.  

 

Az ítélőtábla utal arra, hogy a Pp. 3. §. (3) bekezdése által előírt tájékoztatási 

kötelezettség elsősorban az egyes peres felek által bizonyítandó tények körére, s a 

bizonyítás sikertelenségének következményeire vonatkozik.  

Jelen tényállás mellett azonban a kereseti kérelem elutasításához elsősorban nem a 

felperes által bizonyítandó tények igazolásának sikertelensége vezetett, hanem az a 

körülmény, hogy - az indokolt mértékben tisztázott tényállás alapján  felmerült -  

jogkérdésekben a felek által elfoglalt álláspontok közül a bíróság a felperes jogi 

érvelésével nem értett egyet.  

 

Figyelemmel arra, hogy a Pp. 141. §. (2) bekezdésébe foglalt nyilatkozattételi, 

bizonyítékszolgáltatási kötelezettségeiknek a felek eleget tettek, ezért az elsőfokú 

bíróság részéről erre irányuló  figyelmeztetésre nem volt szükség.  

Ugyanezen okból nem volt indokolt a felek (2) bekezdésben foglalt kötelezettségeinek 

késedelmes előterjesztése esetén alkalmazható jogkövetkezményekre történő 

figyelmeztetés sem. A hatályon kívül helyezésre irányuló fellebbezési kérelmet tehát a 

fellebbezésben kifejtettek nem támasztják alá. 

 

Felperesek az alperesek közt létrejött adásvételi szerződéseket elsődlegesen a Cstv. 49. 

§. (5) bekezdésére hivatkozással támadták. 

Eszerint ha a felszámoló a vagyontárgy értékesítése során az e törvényben foglalt – az 

értékesítés formáira és a közjegyző igénybevételére vonatkozó – rendelkezéseknek 

nem tesz eleget, az érdekelt fél az értékesítéstől számított 30 napon belül az értékesítés 

– így különösen a pályázat, árverés – eredményeként megkötött adásvételi szerződést a 

bíróságnál keresettel megtámadhatja.  

Az elsőfokú eljárásban beszerzett okiratok azonban kétséget kizáróan cáfolják a 

felperes e körben tett előadását. A perbeli ingatlanok értékesítésére nyilvános pályázat 

útján,  közjegyző közreműködésével és az adott körülmények között a forgalomban 

elérthető legmagasabb áron került sor.  

 

Helytállóan fejtette ki az elsőfokú bíróság, hogy ugyan a szerződéskötésre az ajánlati 

kötöttség pályázatban meghatározott határidején túl, azonban a pályázatban 

meghatározott lényegi feltételekkel, a pályázatra tett ajánlat alapján került sor, ezért 



nem állapítható meg, hogy az adásvételi szerződések nem a pályázat eredményeként 

jöttek létre.  

 

Felperesek hivatkoztak arra is, hogy a felszámoló a hitelezői választmány 

tájékoztatására vonatkozó kötelezettségét megszegte, sértve ezzel a Cstv. 39. §. (3) 

bekezdésében írtakat.  

Mivel a Cstv. ezen rendelkezésének megszegése – ennek bizonyítottsága esetén is - 

speciális jogkövetkezményt von maga után -  azaz a hitelezői választmány, a hitelezői 

képviselő, vagy bármely hitelező kezdeményezheti a bíróságnál a felszámoló 

felmentését – ezért az érvénytelenség megállapítására és annak jogkövetkezményei 

levonására irányuló kereseti kérelem alátámasztására nem alkalmas. 

 

Megjegyzi az ítélőtábla, hogy amennyiben bizonyítást nyer annak ténye, hogy a 

felszámoló a vagyonértékesítés során kötendő szerződésekről a választmányt 

előzetesen nem tájékoztatta – ahogy erre a felperesek nyilatkozata annak tartalma 

szerint utal - , úgy ebben az esetben sem a Cstv. 39. §. (3) bekezdésének, hanem a 49. 

§. (2) bekezdésének sérelme volna megállapítható.  

Az adós gazdálkodó szervezet vagyona értékesítésének foganatosítása során kötött 

szerződésekkel kapcsolatos felszámolói tájékoztatási kötelezettséget ugyanis nem a 

Cstv. 39. §. (3) bekezdése, hanem a 49. §. (2) bekezdése írja elő. A felperesek által 

előadottak tartalmuk szerint arra engednek következtetni, hogy az adós szervezet 

vagyona értékesítése körébe eső szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség 

felszámoló részéről történő elmulasztását állítják. A felperesek által sérelmezett 

felszámolói magatartás tehát - annak bizonyítottsága esetén is - ,a Cstv. 49. §. (2) 

bekezdésébe ütközne, amelynek következménye azonban a már kifejtetek szerint- 

szintén nem a megkötött szerződések érvénytelensége lehetne.  

 

Felperesek fellebbezésükben ismételten hivatkoztak arra, hogy a megkötött adásvételi 

szerződések, illetőleg a kapcsolódó kiegészítő megállapodás a Cstv. 49. §. (4) 

bekezdésébe ütközik és mint ilyen a Ptk. 200. §. (2) bekezdése alapján semmis.  

 

A Cstv. 49. §. (4) bekezdése értelmében a tulajdonjogot, vagy más vagyoni értékű 

jogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal szemben – az ott írt kivétellel - 

beszámítással nem élhet.  

A II.r. alperes azonban vételár-fizetési kötelezettségét nem az I.r. alperessel, mint 

adóssal szemben fennálló 440.010.565,-Ft összegű bejelentett hitelezői igénye 

beszámításával teljesítette, hanem - a kiegészítő megállapodásban foglaltak szerint - 

kisebb részben az adóhatóság részére befizetni vállalt összeggel, a már kifizetett 20 

millió Ft bánatpénzzel, továbbá a nagyobb részben váltó kiállításával. Készpénz 

helyett váltóval, mint értékpapírral történő fizetésre azonban a II.r. alperesnek, mint 

vevőnek lehetősége volt.  

Helytállóan hivatkoztak alperesek arra is, hogy a Ptk. 296. §. által megkívánt 

nyilatkozattal beszámításra nem került sor.  

 

A Cstv. 49. §. (4) bekezdésébe foglalt beszámítási tilalom célja, hogy a hitelezők 

érdekei védelmében biztosítsa: az adós gazdálkodó szervezet vagyona értékesítése 



során befolyt összeg - a Cstv. 57. §. által meghatározott rangsor szerint -   valamennyi 

hitelező kielégítésére rendelkezésre álljon. Egyben kiküszöböli, hogy a megvásárolt 

vagyonelemet – az adóssal szemben fennálló követelése beszámításával – teljesítő 

hitelező előnyben részesüljön a többi hitelezővel szemben azáltal, hogy az ügylettel 

követeléséhez vagy annak egy részéhez a többi hitelezőt megelőzően nagyobb 

mértékben jut hozzá.  

 

Jelen tényállás mellett azonban a 49. §. (4) bekezdése által érvényesítendő jogpolitikai 

cél nem szenved sérelmet, mivel – a felperesek által beszámításnak vélt – váltó 

visszaforgatással olyan hitelező, - azaz II.r. alperes -  követelése nyert kielégítést  a 

többi hitelezőt megelőzően, akinek erre a Cstv. 49/D §. alapján maga a jogalkotó 

biztosított lehetőséget a Cstv. 57.§. (1) bekezdés b) pontja alapján.  

A beszámítás látszatát jelen tényállás mellett az eredményezi, hogy az alperesek két, 

jogszabály biztosította lehetősséggel együttesen éltek: azaz II.r. alperes vételár-fizetési 

kötelezettsége túlnyomó részét váltó kiállításával teljesítette – amelyre a Ptk. 338/A §. 

alapján lehetősége volt -, majd I.r. alperes felszámolója a II.r. alperesnek, mint 

zálogjoggal biztosított követelés jogosultjának a Cstv. 49/D §. szerinti hitelezői 

igényét – a Cstv. 57. §. szerinti rangsor betartásával – a váltó II.r. alperesre 

forgatásával elégítette ki.  

 

A Ptk. 201. §. (2) bekezdésére alapított másodlagos kereseti kérelemmel 

összefüggésben helytállóan fejtette ki az elsőfokú bíróság, hogy amennyiben a 

felszámoló a törvényben meghatározott értékesítési formák betartásával, az erre  

rendelkezésre álló időintervallum alatt értékesítette a vagyonelemet, úgy az ennek 

keretében elért vételár a forgalomban elérhető legmagasabb vételárnak felel meg, 

amely egyúttal a vagyontárgy – adott időpontban és  körülmények között irányadó - 

értékét is jelenti, ezért a vételár az ellenszolgáltatással arányosnak tekintendő.  

Mivel a felszámolási vagyon nyilvános értékesítése során a forgalomban elérhető 

legmagasabb ár fogalmilag nem azonosítható a vagyontárgy piaci forgalmi értékével – 

ugyanis az értékesítés körülményei, határideje, formája és jelen esetben az ingatlan 

speciális rendeltetése meghatározó jelentőségű az elérhető vételár tekintetében – ezért 

az általános piaci viszonyok között értékesített ingatlanok forgalmi értéke tárgyában 

nyilatkozni kompetens ingatlanforgalmi szakértő kirendelése eredménytelen volna. Az 

e körben előterjesztett bizonyítási indítvány elutasítása indokolt volt. 

 

A fentiekre tekintettel az elsőfokú bíróság kereseti kérelmet elutasító, megalapozott 

döntését az ítélőtábla – az indokolás fellebbezésben írtakra tekintettel történő 

kiegészítése mellett – a Pp. 254. §. (3) bekezdése alapján, annak helytálló indokaira 

tekintettel helybenhagyta.  

 


