
 

I. Az, hogy – a vételár kifizetésének feltételei és a birtokbaadás körében – 

végrehajtott szerzıdésmódosítás során az idıközben felszámolás alá került 

beavatkozót már a felszámoló képviselte, nem jelenti azt, hogy az ingatlant a 

felszámolási eljárás keretében értékesítették. A tulajdonjog átruházása ugyanis a 

felszámolás kezdı idıpontját megelızıen majd egy évvel létre jött adásvételi 

szerzıdésen alapszik.  

 

II. Mivel a perbeli ingatlan nem vált a beavatkozó felszámolási vagyonának 

részévé, a felperes javára bejegyzett jelzálogjogok megszőnése sem következett 

be.  

 
Alkalmazott jogszabályok: Cstv. 38.§ (4) bek., 57.§ (1) bek., 4.§ (1) bek. 

 
Gyıri Ítélıtábla  Gf.II.20.414/2008/5.szám 
 

 
Az elsıfokú bíróság ítéletével a kielégítés tőrése iránti keresetet elutasította. Emellett – 
a viszontkeresetnek helyt adva – megállapította, hogy a s.-i 825. hrsz. alatt 
nyilvántartott ingatlanra a felperes jogelıdje (a továbbiakban: felperes) javára 
bejegyzett jelzálogjogok megszőntek, és elrendelte e jelzálogjogok törlését. A 
határozat indokolása szerint a felperes 1999. szeptemberében 1.500.000 ATS hitelt 
nyújtott a perben nem szereplı I. A. Gmbh. részére, 2001. májusában pedig 3.500.000 
ATS hitelt bocsátott a beavatkozó rendelkezésére. A szerzıdések biztosítására az 
akkor a beavatkozó tulajdonát képezı soproni 825. hrsz-ú ingatlanra a felperes javára 
jelzálogjogokat alapítottak. A hitelszerzıdések adósai azonban fizetési 
kötelezettségüket maradéktalanul nem teljesítették, ezért a felperes a szerzıdéseket 
azonnali hatállyal felmondta. Ezt követıen a beavatkozó a s.-i 825. hrsz-ú ingatlant – 
140.000.000,- forint + áfa vételár ellenében – a 2003. november 13-án kelt adásvételi 
szerzıdéssel értékesítette az alperes részére azzal, hogy 2004. május 31. napjáig 
vállalta az ingatlan tehermentesítését, az alperes pedig kötelezettséget vállalt arra, 
hogy eddig az idıpontig a vételárat – két részletben – megfizeti. A beavatkozó a 
tulajdonjogát a vételár teljes kiegészítéséig fenntartotta. A kikötött határidıben 
azonban sem a tehermentesítésre, sem a vételár megfizetésére nem került sor. 2004. 
szeptember 10-i kezdı idıponttal pedig a beavatkozó felszámolás alá került. Végül 
2005. február 2-án a szerzıdı felek megállapodtak abban, hogy az alperes az akkor 
fennálló 105.357.143,- forint vételárhátralékot megfizeti, a beavatkozó pedig ebbıl 
5.357.143,- forint vételárrészlet kiegyenlítését követıen az ingatlant az alperes 
birtokába bocsátja. Vállalta a beavatkozó azt is, hogy a teljes vételár megfizetése után 
kiadja a tulajdonjognak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzéséhez szükséges 
engedélyt, és nyilatkozik a földhivatal részére, hogy a jelzálogjogok az értékesítéssel 
megszőnnek. Ezután az alperes a vételárhátralékot megfizette, tulajdonjogát pedig az 
ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték. A jelzálogjogok törlésére viszont a felperes 
hozzájárulásának hiányában nem került sor. Idıközben azonban  a beavatkozóval 
szemben indult felszámolási eljárás során a felperes – a hitelszerzıdésekre alapítottan 
– összesen 97.762.910,- forint összegő hitelezıi igényt jelentett be, melybıl a 



felszámoló – a bejelentésnek megfelelıen – 79.820.825,- forintot a csıdeljárásról és a 
felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 57.§ (1) bekezdés b./, 
17.842.085,- forintot a g./, 100.000,- forintot pedig az f./ pontja szerinti kielégítési 
kategóriában nyilvántartásba vett. A hitelezıi igény nyilvántartásba vételét és 
besorolását viszont a bíróság a jelen perben nem vizsgálhatja felül, azokhoz kötve van. 
Abból pedig, hogy a felszámoló a követelésbıl 79.820.825,- forintot – a bejelentésnek 
megfelelıen – a Cstv. 57.§ (1) bekezdés b./ pontja szerint sorolt be, az következik, 
hogy a jelzálogjoggal terhelt ingatlan a felszámolási vagyon részét képezi (ennek 
hiányában ugyanis a privilegizált kielégítést biztosító besorolásra nem kerülhetett 
volna sor). A 2005. február 2-án, tehát a felszámolás kezdı idıpontját követıen a 
felszámoló által képviselt beavatkozó és az alperes között létrejött megállapodás 
ugyanakkor – egyebek mellett – a vételár kifizetése, a birtokbaadás és a tulajdonjog 
ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének feltételei körében módosította és kiegészítette a 
2003. november 13-án kelt adásvételi szerzıdést. Így az alperes tulajdonszerzésének 
alapját e két megállapodás együttesen képezte. Mindezekre figyelemmel (mivel 
egyrészt a perbeli ingatlan a felszámolási vagyon részét képezte, másrészt pedig a 
2005. február 2-i megállapodás a felszámolás kezdı idıpontja után jött létre) úgy kell 
tekinteni, hogy az ingatlan értékesítésére a felszámolás során került sor. Emiatt viszont 
a Cstv. 38.§ (4) bekezdése alapján az ingatlanra a felperes javára bejegyzett 
jelzálogjogok is megszőntek. A zálogjogokat ezért az ingatlan-nyilvántartásról szóló 
1997. évi CXLI. törvény  (Inytv.) 62.§ (1) bekezdés b./ pontjára figyelemmel törölni 
kell; a felperes a kielégítés tőrését alappal nem követelheti.  
 
Ez ellen az ítélet ellen a felperes élt fellebbezéssel, és annak megváltoztatásával 
módosított keresete teljesítését, és a viszontkereset elutasítását kérte. Fellebbezése 
indokolásában arra hivatkozott, hogy a jelen per tárgya nem a beavatkozóval szemben 
indult felszámolási eljárás során bejelentett hitelezıi igénye besorolásának 
felülvizsgálata, hanem abban a kérdésben kell állást foglalni, hogy a javára bejegyzett 
jelzálogjogok fennállnak-e, és ezek alapján a perbeli ingatlanból kielégítést kereshet-e. 
E körben pedig annak van alapvetı jelentısége, hogy az ingatlant a beavatkozó 2003. 
november 13-án, tehát a felszámolás kezdı idıpontját megelızıen értékesítette az 
alperes részére. A szerzıdés megkötésével pedig a beavatkozónak az ingatlan feletti 
rendelkezési joga is megszőnt. Így az ingatlan annak ellenére sem vált a felszámolási 
vagyon részévé, hogy a beavatkozó a tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig 
fenntartotta, illetve hogy a tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba való 
bejegyzésére csupán a felszámolás kezdı idıpontját követıen (bár az adásvételi 
szerzıdésnek a földhivatalhoz való érkezésének idıpontjára visszaható hatállyal) 
került sor. 
 
Az alperes fellebbezési ellenkérelme az elsıfokú ítélet fellebbezett részének 
helybenhagyására irányult. Azzal érvelt, hogy a perbeli ingatlan a tulajdonjog 
fenntartása folytán a Cstv. 4.§ (1) bekezdésébıl, valamint az adó- és számviteli 
jogszabályok vonatkozó elıírásaiból következıen a beavatkozó felszámolási 
vagyonának részét képezte. Ezért úgy kell tekinteni, hogy az értékesítésre is a 
felszámolás keretében került sor. Álláspontja alátámasztására utalt a BH. 2003/293. 
számú eseti döntés indokolásában foglaltakra is. 



 
Az alperesi beavatkozó osztotta az alperes jogi álláspontját. 
 
A fellebbezés alapos. 
 
Az elsıfokú bíróság a tényállást lényegében helyesen állapította meg, az abból levont 
jogi következtetése azonban nem helytálló. 
 
A per eldöntése szempontjából – az alperes védekezésére, illetve viszontkeresetére 
figyelemmel – annak van döntı jelentısége, hogy a felperes javára bejegyzett 
jelzálogjogok megszőntek-e vagy sem. Ennek megítélése során pedig helyesen abból 
kell kiindulni, hogy a zálogjog megszőnése csak jogszabályban meghatározott 
esetekben következhet be.  
 
A zálogjog megszőnésének alapvetı eseteit a Ptk. korábban, 1996. május 1. és 2001. 
augusztus 31. között hatályban volt, de a perbeli zálogszerzıdésekre irányadó 266-
268.§-ai szabályozzák. Mindezeken túl a Cstv. 38.§ (4) bekezdése e vonatkozásban – a 
zálogkötelezettel szembeni felszámolási eljárás esetére – további speciális rendelkezést 
tartalmaz: eszerint megszőnik az adós ingatlanán és egyéb vagyontárgyain fennálló 
zálogjog akkor is, amikor az adott vagyontárgyat értékesítik.  
 
Ez utóbbi rendelkezés – miután a Cstv. III. fejezete, amelyben ez az elıírás is 
található, a felszámolási eljárás szabályait tartalmazza – arra az esetre vonatkozik, ha a 
felszámolási eljárás alatt a felszámolás körébe tartozó vagyon értékesítésére kerül sor. 
A felszámolónak ugyanis a felszámolás lefolytatása során – az adós gazdálkodó 
szervezet vagyoni helyzetének és a vele szemben támasztott követeléseknek a 
felmérése, az adós követeléseinek behajtása és igényeinek érvényesítése mellett – az 
egyik alapvetı kötelezettsége az adós vagyonának értékesítése. E feladatát a Cstv. 49-
49/C.§-okban foglalt részletes szabályok szerint alapvetıen pályázat vagy árverés 
keretében, nyilvánosan, a forgalomban elérhetı legmagasabb áron kell elvégeznie. Az 
így végrehajtott felszámolói vagyonértékesítéshez kapcsolódik a Cstv. 38.§ (4) 
bekezdésének azon rendelkezése, mely szerint az adós valamely vagyontárgyát terhelı 
zálogjog a vagyontárgy értékesítésével megszőnik.  
 
A perbeli ingatlan értékesítésére azonban nem a felszámolási eljárás keretében került 
sor, a beavatkozó és az alperes közötti adásvételi szerzıdés ugyanis  majdnem egy 
évvel a felszámolás kezdı idıpontját megelızıen jött létre. A szerzıdés megszőnése 
pedig ezután sem következett be, hanem azt a felek a 2005. február 2-án kelt 
megállapodásukkal a Ptk. 240.§-ában foglaltaknak megfelelıen A perbeli ingatlan 
értékesítésére azonban nem a felszámolási eljárás keretében került sor, a beavatkozó és 
az alperes közötti adásvételi szerzıdés ugyanis  majdnem egy évvel a felszámolás 
kezdı idıpontját megelızıen jött létre. A szerzıdés megszőnése pedig ezután sem 
következett be, hanem azt a felek a 2005. február 2-án kelt megállapodásukkal a Ptk. 
240.§-ában foglaltaknak megfelelıen – a vételár kifizetésének feltételei és a 
birtokbaadás körében – módosították. Az, hogy a szerzıdésmódosítás során az 
idıközben felszámolás alá került beavatkozót már a felszámoló képviselte, nem jelenti 



azt, hogy az ingatlant a felszámolási eljárás keretében értékesítették. A tulajdonjog 
átruházása ugyanis a 2003. november 13-án kelt adásvételi szerzıdésen alapszik. 
Abban az esetben pedig, ha a tulajdon-átruházásra a felszámolás kezdı idıpontját 
megelızıen megkötött adásvételi szerzıdés alapján kerül sor, az érintett ingatlan a 
Legfelsıbb Bíróság által kialakított, hosszú ideje egységes ítélkezési gyakorlat (BH. 
1997/203. számú jogeset) szerint akkor sem válik az adós Cstv. 4.§-a szerinti 
felszámolási vagyonának részévé, ha a tulajdonjog bejegyzésére csak a felszámolás 
jogerıs elrendelését követıen kerül sor. A felszámolási vagyon körébe ugyanis az adós 
tulajdonát képezı vagyontárgyak közül is csak az tartozhat, amellyel az adós 
szabadon, jogszerően rendelkezhet.  
 módosították. Az, hogy a szerzıdésmódosítás során az idıközben felszámolás alá 
került beavatkozót már a felszámoló képviselte, nem jelenti azt, hogy az ingatlant a 
felszámolási eljárás keretében értékesítették. A tulajdonjog átruházása ugyanis a 2003. 
november 13-án kelt adásvételi szerzıdésen alapszik. Abban az esetben pedig, ha a 
tulajdon-átruházásra a felszámolás kezdı idıpontját megelızıen megkötött adásvételi 
szerzıdés alapján kerül sor, az érintett ingatlan a Legfelsıbb Bíróság által kialakított, 
hosszú ideje egységes ítélkezési gyakorlat (BH. 1997/203. számú jogeset) szerint 
akkor sem válik az adós Cstv. 4.§-a szerinti felszámolási vagyonának részévé, ha a 
tulajdonjog bejegyzésére csak a felszámolás jogerıs elrendelését követıen kerül sor. A 
felszámolási vagyon körébe ugyanis az adós tulajdonát képezı vagyontárgyak közül is 
csak az tartozhat, amellyel az adós szabadon, jogszerően rendelkezhet.  
 
Annak, hogy a felperes a beavatkozóval szemben megindított felszámolási eljárásban 
milyen hitelezıi igényt jelentett be, és azt a felszámoló hogyan vette nyilvántartásba, a 
felperest megilletı jelzálogjogok fennálltának vagy megszőnésének 
megállapíthatósága szempontjából nincs semmilyen jelentısége; az elsıfokú bíróság 
ezzel ellentétes okfejtése téves, megalapozatlan. Annak megítélése pedig, hogy a 
zálogjog megszőnésének a Cstv. 38.§ (4) bekezdésében meghatározott feltételei 
bekövetkeztek-e, nem jelenti a felperes beavatkozóval szembeni hitelezıi igénye 
besorolásának felülvizsgálatát sem; ez a kérdés nem is képezte a per tárgyát, és a 
mikénti besorolásnak – a korábban kifejtettek szerint – a kereset, illetve a 
viszontkereset elbírálása során nincs is jogi jelentısége. 
 
Alaptalanul hivatkozott az elsıfokú bíróság és a fellebbezı alperes a BH. 2003/293. 
számú eseti döntésben foglaltakra is. Azt ugyanis, hogy valamely vagyontárgy az adós 
felszámolási vagyonának részét képezi-e, kizárólag az érintett adós és az adott 
vagyontárgy viszonylatában lehet vizsgálni. Abból, hogy valamely vagyontárgy nem 
képezi részét egy adott adós gazdálkodó szervezet felszámolási vagyonának, 
egyáltalán nem következik az, hogy egy másik adós felszámolási vagyonába viszont 
beletartozik. Az adós tulajdonát képezı és a felszámolási vagyonába tartozó 
vagyontárgyak köre – a már részletezettek szerint – elválhat egymástól. Téves ezért a 
beavatkozónak a Ptk. 112.§ (2) bekezdésére történı utalása is, az ugyanis, hogy 
valamely ingatlan nem válik az adós felszámolási vagyonának részévé, nem jelenti azt 
sem, hogy az ingatlan uratlanná vált volna. (Abban az esetben, ha a tulajdonjog-
fenntartásos adásvételi szerzıdés megkötését követıen esetlegesen mindkét szerzıdı 
fél felszámolás alá kerül úgy, hogy a felszámolások kezdı idıpontjáig sem a szerzıdés 



teljesítésére, sem egyéb okból történı megszőnésére nem kerül sor, az ingatlan a kezdı 
idıpontokban egyik adós felszámolási vagyonának sem válik részévé. Ez azonban nem 
jelenti a dolog gazdátlan voltát; az ingatlan a tulajdonjog átszállásának idıpontjáig az 
eladó tulajdonát képezi. A szerzıdés teljesítésével azután bekerül a vevı felszámolási 
vagyonába, ha pedig a szerzıdést felbontják, nem csupán az eladó tulajdonában marad, 
hanem a felszámolási vagyona részévé is válik.) 
 
Mindezekbıl következıen tehát a perbeli ingatlan nem vált a beavatkozó felszámolási 
vagyonának részévé; értékesítésére nem a felszámolás keretében került sor. Így a 
felperes javára bejegyzett jelzálogjogok megszőnése a Cstv. 38.§ (4) bekezdése 
alapján nem következett be. A jelzálogjogok törlését ezért az alperes az általa 
megjelölt okból nem követelheti, a felperes pedig zálogjogai alapján az ingatlanból – a 
beszerzett, a módosítást követıen aggálytalanná vált igazságügyi könyvszakértıi 
vélemény szerinti követelés erejéig – kielégítést kereshet.  
 
Ezért az ítélıtábla az elsıfokú ítélet fellebbezett részét a Pp. 253.§ (2) bekezdése 
alapján megváltoztatta.  
 


