
A pénzkövetelés érvényesítése céljából a felszámolás kezdı idıpontja elıtt indított 
eljárás a hitelezıt nem mentesíti igénye bejelentésére vonatkozó kötelezettsége 
alól. Ha a hitelezı a kötelezettel szembeni felszámolási eljárásban a felszámolás 
közzétételétıl számított 1 éven belül nem jelenti be igényét, e határidı 
elmulasztása a kötelezettel szemben jogvesztéssel  (a követelés megszőnésével) jár, 
ez pedig a kereset elutasítását vonja maga után.  
 
Alkalmazott jogszabályok: Cstv. 28. §. (2) bek. f.) pont, 37. §. (1) és (3) bekezdése  

 38.§ (2) bek.,  

 
Gyıri Ítélıtábla Gf.IV.20.458/2008/4.szám 
 
 
 
A megyei bíróság fellebbezéssel támadott ítéletében a felperes keresetét elutasította, 
kötelezte a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 10.000,- Ft 
perköltséget, az államnak pedig 362.000,- Ft feljegyzett eljárási illetéket. 
 
Határozata indokolásában megállapította, hogy a B-en., V.u. 77. szám alatt kivitelezett 
ifjúsági szálló építkezésének fıvállalkozója a T. Kft., a generálkivitelezı pedig a V. 
Kft. volt. Utóbbi több alvállalkozóval kötött szerzıdést egyes részfeladatok 
elvégzésére. A 2006. május 15-én kötött vállalkozási szerzıdésben a V. Kft. a B. Kft-
tıl az ingatlan sprinkler-oltórendszer gépház elektromos szerelvényezését, mőszaki 
felügyeletét és anyagszállítását rendelte meg 3.500.000,- Ft + ÁFA vállalkozói díj 
ellenében. Az alperes a generálkivitelezınek a szerzıdésben meghatározottakon túl 
egyéb szolgáltatást is nyújtott, megbízottja útján eljárt az építkezés kivitelezésének 
felügyelete tekintetében.  
 
A bíróság megállapítása szerint a sprinkler-hálózat, továbbá a tüzivíz-hálózat kiépítése 
tekintetében a V. Kft. a P.M. Kft. alvállalkozóval kötött vállalkozási szerzıdést, a 
tevékenységet azonban ténylegesen a felperes teljesítette. P.K. - aki mind a V. Kft., 
mind a P.M.  vezetésében részt vett – a feladatok elvégzésére az alperes ajánlására 
eredetileg H. Gy.-val kívánt szerzıdést kötni, a megbeszélés szerint az alperes 
alvállalkozója H.Gy. lett volna, ı azonban külföldi munkavégzése miatt a 
tevékenységet nem tudta elvégezni. Javaslatára P.K. illetve az alperes a felperessel 
léptek kapcsolatba. Eredeti elképzelés szerint az alperes kötött volna vállalkozási 
szerzıdést a felperessel, ténylegesen azonban a szerzıdés megkötésére nem került sor, 
az alperes ugyan felvette a kapcsolatot a felperessel, szerzıdéstervezetet készített, 
azonban késıbb a szerzıdéstervezet felperes általi módosított verzióját nem írta alá. A 
felperes által vállalt tevékenység megrendelıje a P.M. Kft. volt, aki vállalkozási 
díjként 1.000.000,- Ft-ot fizetett meg a felperesnek. 
 
A bíróság ítélete jogi indokolásában mindenekelıtt a per megszőntetése iránti alperesi 
kérelem tekintetében foglalt állást. Ennek körében kifejtette, hogy a Cstv. 37. §. (1) 
bekezdése a felszámolási eljárásra ad iránymutatást, a jelen perben érvényesített 
követelés hitelezıi igényként való bejelentésének elmulasztása nem jelenti azt, hogy 



az a továbbiakban bírósági úton ne lenne érvényesíthetı. A kereset elıterjesztésére az 
alperes felszámolásának elrendelését megelızıen került sor. Amennyiben a felperes a 
késıbbiekben hitelezıi igénybejelentéssel élne, a felszámolónak kell állást foglalni 
abban a kérdésben, hogy nyilvántartásba vehetı-e az igény, ezzel kapcsolatosan a 
felszámolást lefolytató bíróság dönthet arról, hogy az igény a felszámolási eljárásban 
érvényesíthetı-e. Utalt arra a bíróság, hogy a peres eljárás eredményeként esetlegesen 
„A” kategóriás hitelezıi igény is megállapításra kerülhetne, amelyre nem a 
felszámolás kezdı idıpontjától számított 1 év a bejelentésre rendelkezésre álló 
határidı.  
Mindezek alapján a bíróság érdemben vizsgálta a felperes keresetét és a lefolytatott 
bizonyítás adatainak értékelésével úgy foglalt állást, hogy a felperes nem tudta 
bizonyítani a vállalkozási szerzıdés alperessel való megkötését. E tekintetben P. K. 
tanú és B.A. alperesi ügyvezetı egybehangzó vallomására, továbbá H. Gy., Cs. T. és 
V.J. tanúk vallomásának bizonytalanságára utalt: utóbbiak nem tudtak egyértelmően 
arról nyilatkozni, hogy a felek között jött létre a vállalkozási szerzıdés. Értékelte azt 
is, hogy a generálkivitelezı V. Kft. és az alperes között létrejött vállalkozási szerzıdés 
a perrel érintett munkákkal kapcsolatosan rendelkezést nem tartalmaz, ezen szerzıdés 
vállalkozási díja alacsonyabb, mint a felperes által elvégzett munkák felperes által 
állított ellenértéke, így kizárt, hogy a generálkivitelezı és az alperes szerzıdéses 
kapcsolatába került belefoglalásra, hogy az alperes alvállalkozóként bízza meg a 
felperest a sprinkler-hálózat, illetıleg tüzivíz-hálózat kiépítésével. Utalt arra, hogy 
Pártl Károly tanú nyilatkozata szerint a vállalkozási szerzıdés a felperes és a P.M. 
között jött létre.  
 
A felperes fellebbezésében elsıdlegesen az elsıfokú határozat megváltoztatását, az 
alperes kereset szerinti marasztalását, másodlagosan az ítélet hatályon kívül helyezését 
kérte. Kifogásolta, hogy a bíróság a rendelkezésre álló adatokat nem helytállóan 
mérlegelte, nem tulajdonított jelentıséget annak, hogy a felek között vállalkozási 
szerzıdés szóban, illetve ráutaló magatartással is létrejöhetett, holott megállapította, 
hogy a felek között folyamatos volt a kapcsolat, a felperes részérıl pedig folyamatos 
volt a munkavégzés. Tévedett az elsıfokú bíróság, mikor pusztán annak tulajdonított 
jelentıséget, hogy a felek között írásban, mindkét fél által aláírt megállapodás nem 
került megkötésre. Az alperes a munka elvégzése érdekében kapcsolatba lépett a 
felperessel, tudomással bírt arról, hogy a munkavégzésre sor került, ehhez 
rendelkezésre bocsátotta az építési naplót, szolgáltatta a szükséges dokumentációt.  
A fellebbezés szerint nem került tisztázásra, hogy a fıvállalkozó kinek a részére 
egyenlítette ki a vállalkozói díjat és milyen jogviszony keretében került sor az alperes 
részére a P.M. Kft. részérıl 1.000.000,- Ft megfizetésére.  
 
A felperes fellebbezése az alábbiak szerint nem alapos. 
 
A megyei bíróság keresetet elutasító ítélete érdemben helyes, az elsıfokú ítélet 
indokolásában kifejtetteket azonban az ítélıtábla nem osztotta, azt az alábbiak szerint 
módosítja. 
 



A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2007. augusztus 29. napján – a perindítást 
követıen – jogerıre emelkedett 3.Fpk.11-07-070442/3. számú végzésében 
megállapította az alperes fizetésképtelenségét és elrendelte felszámolását. A 
felszámolás elrendelésének közzétételére 2007. szeptember 20-án került sor (20/A/1. 
számú iratok).  
A csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 38. 
§. (2) bekezdése szerint a felszámolás kezdı idıpontja elıtt indult peres és nemperes 
eljárások a korábban eljáró bíróság elıtt folytatódnak. A pénzkövetelés érvényesítése 
céljából a felszámolás kezdı idıpontja elıtt indított eljárás a hitelezıt nem mentesíti a 
28. §. (2) bekezdésének f.) pontjában és a 46. §. (7) bekezdésében foglalt kötelezettség 
teljesítése alól. (Azaz a hitelezıi igény határidıben való felszámolónak történı 
bejelentése, a nyilvántartásba vételi díj befizetése és ennek a felszámoló felé történı 
igazolása alól.)  
A felszámolás elıtt keletkezett követelések esetén a Cstv. 28. §. (2) bekezdés f.) 
pontja, valamint a 37. §. (1) bekezdés értelmében a felszámolás közzétételétıl 
számított 40 napos, illetıleg 1 éves határidı, míg a felszámolás alatt keletkezett és 
felszámolási költségnek nem minısülı követelések tekintetében – ha a felszámolási 
zárómérleget még nem nyújtották be – a követelés esedékessé válásától számított 40 
napos, illetve 1 éves – legalább a felszámolási zárómérleg benyújtásáig nyitva álló – 
határidı áll rendelkezésre a hitelezıi igény bejelentésére. 
A Cstv. 37. §. (3) bekezdése értelmében az 1 éves igényérvényesítési idı elmulasztása 
jogvesztéssel jár.  
A fenti jogszabályi rendelkezések értelmében a hitelezıi követelések bejelentésére 
nyitva álló határidık olyan eljárás indítási határidık, amelyek során a hitelezı az 
alanyi (anyagi) jogát érvényesíti, tehát anyagi jogi határidıknek minısülnek. A 
jogvesztı (jogszüntetı) határidı elmulasztása az alanyi jog megszőnését vonja maga 
után. Az 1 éves jogvesztı határidı elmulasztása tehát azt eredményezi, hogy a jogosult 
elveszti az adóssal szemben az igényérvényesítés jogosultságát.  
A felperes az alanyi jogának érvényesítésére megszabott 1 éves jogvesztı anyagi jogi 
határidıt elmulasztotta, hitelezıi igénybejelentést nem tett, ezért alanyi joga az 
adóssal, azaz az alperessel szemben megszőnt. 
 
Téves - sem a jogszabályi rendelkezésekbıl, sem pedig a bírói gyakorlatból le nem 
vezethetı - az elsıfokú bíróságnak azon jogi álláspontja, hogy a fenti jogszabályi 
rendelkezések és azok jogkövetkezményei csupán a felszámolási eljárásban 
irányadóak.  
Számos – a gazdasági társaság mögöttesen felelıs tagjával, illetve az egyszerő 
kezessel szembeni keresetet elutasító – eseti döntés alapjául szolgál az a jogi álláspont, 
hogy ha a hitelezı a fıkötelezettel szembeni felszámolási eljárásban a felszámolás 
közzétételétıl számított 1 éven belül nem jelenti be igényét, e határidı elmulasztása a 
fıkötelezettel szemben jogvesztéssel, a fıkövetelés megszőnésével jár. (BH 2008.159., 
BH 2009.20., Fıvárosi Ítélıtábla 12.Gf.40.130/2008/4., Fıvárosi Ítélıtábla 
15.Gf.40.154/2005/7., Legfelsıbb Bíróság Gfv.XI.30.404/2007/4.számú határozatok)  
Szintén ez a jogi álláspont jut kifejezésre a Gyıri Ítélıtábla Gf.IV.20.472/2008/4. 
számú határozatában a kötelezettnek az engedményessel szemben – a Ptk. 329. §. (3) 



bekezdése alapján – érvényesíthetı kifogásai és beszámítható ellenkövetelései 
tekintetében.  
Ekként foglal állást a Legfelsıbb Bíróságnak a mögöttes felelısség tárgyában hozott 
1/2007. Polgári Jogegységi Határozata is, indokolásának III. részében. 
 
A követelés alapjául szolgáló, annak érvényesítését szabályozó egyéb jogszabályi 
rendelkezések a Cstv. rendelkezéseivel koherens egységet alkotnak. A felszámolás alá 
kerülı kötelezettel szembeni igény eredményes érvényesítésének elengedhetetlen 
feltétele – a már folyamatban lévı peres eljárás esetén is – a jogosult igényének 1 éven 
belüli felszámolási eljárásban való érvényesítése.  
Utal arra az ítélıtábla, hogy a jogvesztı határidıben való bejelentkezés elmulasztása a 
fentiekkel ellentétes álláspont elfogadása mellett is meghiusítaná a jogosult 
követelésének kielégítését, a jogosult a Cstv. 38. §. (1) és (3) bekezdése figyelemmel a 
keresetének helyt adó ítéleti rendelkezés alapján sem folytathatna a Cstv. 4. §. (1) 
bekezdés szerinti vagyonba tartozó vagyontárgyakra egyedi végrehajtást, kielégítést 
csak a felszámolási eljárás keretében, hitelezıként, a Cstv. szabályai szerint 
kereshetne, ez azonban – a Cstv. 37. §. (3) bekezdésében foglaltak – a határidı 
jogvesztı jellege - miatt itt sem vezethetne eredményre.  
Akkor sem érvényesíthetné igényét a késıbbiekben, amennyiben a felszámolási eljárás 
nem az adós megszőnésével, hanem egyességgel végzıdne, a Cstv. 41. §. (1) 
bekezdése szerint ugyanis azok, akik a felszámolási eljárásban hitelezıként nem 
jelentkeztek be, egyességkötés esetén az eljárás befejezését követıen követelésüket az 
adóssal szemben nem érvényesítheti.  
 
A fentieknek megfelelıen az ítélıtábla alaposnak ítélte az alperes által - a követelés 
érvényesíthetıségének hiányával kapcsolatban - ellenkérelmében elıadott jogi 
álláspontot, ugyanakkor rámutat arra, hogy az igény felszámolási eljárás keretében 
történı megfelelı érvényesítésének hiánya nem teremt eljárásjogi lehetıséget a Pp. 
157. §. a.) pontjának a Pp. 130. §. (1) bekezdés f.) pontján alapuló alkalmazására, a per 
megszőntetésére: a Cstv. 38. §. (2) bekezdés elsı mondata értelmében a követelés 
elbírálása bírói útra tartozik, a kereset ítélettel történı elutasítását alapozza meg.  
 
A kifejtettekre figyelemmel az elsıfokú ítélet felülbírálata során nem kellett az 
ítélıtáblának állást foglalnia abban, hogy a felek között létrejött-e vállalkozási 
szerzıdés, ezért a megyei bíróság által e tekintetben kifejtetteknek az indokolásból 
való mellızésével az elsıfokú ítéletet a Pp. 253. §. (2) bekezdés elsı fordulata alapján 
helybenhagyta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


