
A felszámoló vagyonértékesítésével kapcsolatos intézkedéseinek 
jogszerűsége  – súlyos vagy ismétlődő jogszabálysértésre történő hivatkozás 
esetében - hitelezői kifogás alapján vizsgálható akkor is, ha a Cstv.51.§.(3) 
bekezdésben meghatározott speciális jogkövetkezmények levonására – az 
intézkedés megsemmisítése , az eredeti állapot helyreállítása,  új intézkedés 
megtételének előírása – már nincsen  mód.  
A súlyos vagy ismétlődő jogszabálysértő intézkedések általános 
jogkövetkezménye ugyanis – adott esetben - ettől függetlenül is lehet a 
felszámoló felmentése a Cstv.27/a.§.(6) bekezdése alapján. 

: 
 

 A hitelező kifogásában előadta, hogy a felszámoló a Cstv. rendelkezéseit több 
esetben szándékosan és súlyosan megsértette, indítványozta ezért, hogy a bíróság 
mentse fel a felszámolót tiszte alól és rendeljen ki új felszámolót. 
 
Kifogásolta, hogy a felszámoló a jelenlévő hitelezők egybehangzó kérése ellenére 
nem bocsátotta rendelkezésére a hitelezői választmány megalapítása érdekében 
2004. szeptember 3. napjára összehívott gyűlés írásbeli anyagát.  
 Kérte ezért, hogy a bíróság utasítsa a felszámolót a megbeszélés írásbeli 
jegyzőkönyvének elkészítésére és megküldésére. 
 
Kifogásolta, hogy a felszámoló súlyosan megsértette a Cstv. 49. §. (1) bekezdésében 
meghatározott kötelezettségeit:  
2004. június 11. napján nyilvános pályázat kiírása nélkül értékesített 26.451 db 
sertést, 241.086.000,-Ft értékben Az így végrehajtott értékesítés tényéről a 
felszámoló csak 2004. szeptember 3. napján tájékoztatta a hitelezőket, ezzel  
megfosztotta őket attól, hogy a Cstv. 49. §. (5) bekezdése szerint megtámadási 
jogukat gyakorolhassák. Indítványozta, hogy a bíróság a felszámoló értékesítésével 
kapcsolatos intézkedéseit nyilvánítsa jogellenesnek, semmisítse meg, és állapítsa 
meg ebben a körben a felszámoló szándékos és súlyos jogsértését.  
 
Kifogásában indítványozta: a bíróság vizsgálja meg, miért volt szükséges egy 
harmadik fél megbízása az állatállomány kezelésével akkor, amikor a társaság 
munkavállalói létszáma rendelkezésre állt erre a feladatra. Kérte, hogy a bíróság 
vizsgálja felül a felszámolónak a P-P. Kft-vel megkötött szerződését a sertések 
gondozására, és állapítsa meg, hogy ez a szerződés a társaság érdekeivel ellentétes és 
semmisítse meg a felszámoló intézkedését.  
 
Kifogásolta, hogy felszámoló a hitelezők tájékoztatása nélkül egyezséget kötött a K. 
H. Húsipari Rt-vel.  
A felszámoló 2004. szeptember 3. napján tájékoztatta a hitelezőket, hogy az 
adósnak 208.000.000,-Ft-os követelése áll fent szemben, az egyezség 
eredményeként a K. H.Húsipari Rt. 100.000.000,-Ft-os összeges fizetett meg a 
társaságnak azzal, hogy a feleknek egymással szemben további követelésük nincs. 
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Megítélése szerint a felszámoló ezen eljárásával jogosulatlanul előnyben részesítette 
a K. H. Húsipari Rt., különösen azáltal, hogy a felszámolási eljárásba elő nem 
terjesztett és nyilvántartásba nem vett kártérítési igényét a felszámolás alatt álló 
társaság követelésébe közvetlenül beszámította. Kérte a felszámoló utasítását arra, 
hogy a Cstv. 48. §. (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve hajtsa be a 
társaság teljes követelését a Kapuvári Hús Rt-től. 
 
Kifogásolta, hogy a felszámolónak 2004. július 29. napján megküldött 
megkeresésére, amelyben a 2004. július 26. napján történt 20000 db sertés 
értékesítéséről szóló közjegyzői jegyzőkönyvbe való betekintést kérte, csak 2004. 
szeptember 6. napján érkezett válasz. A felszámoló ilyen módon a Cstv. 49/A. §. 
(3) bekezdése szerinti kötelezettségének több mint egy hónap késéssel tett csak 
eleget. 
 
A hitelező álláspontja szerint a 2004. szeptember 3. napján megtartott ülés 
körülményeit is figyelembe véve kétségei vannak afelől, hogy a felszámoló társaság 
rendelkezik-e megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel a felszámolói feladat 
ellátásához.  
 
A felszámoló beadványában a kifogás elutasítását kérte. 
 
Ellenkérelmében előadta, hogy a felszámoló a Cstv. 39. §. (1) bekezdése alapján a 
hitelezői választmány megalakítása céljából a hitelezőket összehívta. A felszámoló 
jogszabályi kötelezettségének eleget tett, ebben a körben a Cstv. rendelkezései 
szerint egyéb kötelezettség nem terheli. A felszámolónak nem kötelezettsége, hogy 
a tájékoztatóról írásbeli jegyzőkönyvet vegyen fel, ennek ellenére a jegyzőkönyvet 
elkészítették és azt a hitelező jogi képviselője részére a 2004. szeptember 30-án kelt 
levéllel megküldte.  
 
Beadványában a felszámoló nem vitatta, hogy nyilvános pályázat kiírása nélkül 
értékesített 26.451 db sertést. Hivatkozott ebben a körben a Cstv. 48. §. (3) 
bekezdésére, amely szerint a felszámoló a felszámolási eljárás alatt köteles 
gondoskodni az adós vagyonának a megóvásáról, megőrzéséről. A felszámoló ezen 
kötelezettségének eleget téve döntött az állatállomány egy részének pályázaton 
kívüli értékesítéséről tekintettel arra, hogy likvid pénzeszköz hiányában az állomány 
gondozása és ellátása nem volt biztosítható a nyilvános értékesítés lebonyolításáig.  
 
A Cstv. 47. §. (5) bekezdése szerint a felszámolás kezdő időpontjától a felszámoló 
gyakorolja a munkáltatói jogokat és teljesíti a kötelezettségeket. A felszámoló ezen 
jogszabályi rendelkezés és a csoportos létszámleépítés szabályi szem előtt tartása 
mellett szüntette meg az adós gazdálkodó szervezet 164 munkavállalójának a  
jogviszonyát. A felszámoló a jogszabályi kereteken belül maga jogosult eldönteni, 
hogy a felszámolási eljárást milyen módon folytatja le így azt is, hogy az adós 
állatállományának nevelése feladatát szerződés keretében másik társaságra bízza. 
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A Cstv. 36. §-a szerint a felszámolás során olyan követelés számítható be, amelyet a 
felszámoló elismertként nyilvántartásba vett, és amelynek tekintetében a 
felszámolás kezdő időpontját követően nem került sor engedményezésre. A K.H. 
Húsipari Rt. az azonnali hatályú felmondásból eredően a Cstv. 47. §. (1) bekezdése 
alapján jogszerűen jelentett be követelést az adós gazdálkodó szervezet fele, amelyet 
a felszámoló elismertként nyilvántartásba vett. Ezzel a Cstv. 36. §-a alapján a 
hitelezőnek megnyílt a joga a beszámításra, amelyhez egyébként a felszámoló külön 
elfogadó nyilatkozata nem is szükséges, hiszen a beszámítás egyoldalú 
jognyilatkozat.  
 
A felszámoló a Cstv. 49/A. §. (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget tett, 
miután a 2004. július 26-án felvett közjegyzői jegyzőkönyvet a hitelező 
rendelkezésére bocsátotta. A Cstv. e körben határidőt nem ad a felszámoló 
számára, ezért önmagában az a tény, hogy a felszámoló 2004. szeptember 6-án 
válaszolt a hitelezőnek, jogszabálysértést nem alapoz meg.  
 
A felszámoló álláspontja szerint a felszámoló rendelkezik a felszámolói feladatok 
ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel.  
 
Az elsőfokú bíróság végzésében a hitelező kifogását elutasította. Határozata 
indokolásában rámutatott, hogy a bíróságnak nem kompetenciája és nem joga az, 
hogy a felszámoló gazdasági döntéseiben konkrétan beleszóljon., Amennyiben 
konkrét jogszabálysértés ténye nem állapítható meg, úgy a bíróságnak e tárgykörben 
nincs intézkedési joga és jogosultsága. Amennyiben a hitelező úgy érzékeli, illetőleg 
úgy látja, hogy a felszámoló a Ptk-ban meghatározott felelősség szerint kárt okozott 
az adós gazdálkodó szervezetnek, illetőleg a hitelezőknek, úgy igényét külön perben 
érvényesítheti. 
 
A végzés ellen a hitelező fellebbezett, kérve annak megváltoztatását és a kifogásnak 
történő helyt adást. Amennyiben a megváltoztatáshoz szükséges adatok a 
fellebbviteli bíróság részére nem állnak rendelkezésre, úgy másodlagosan 
indítványozta az elsőfokú végzés hatályon kívül helyezését. 
 
Fellebbezésében előadta, hogy az elsőfokú bíróság az általa megnevezett jogsértések 
vonatkozásában nem indokolta meg a kifogás elutasítását tartalmazó végzését. 
Fellebbezésében kihangsúlyozta, hogy a nyilvántartásba vett hitelezői igénye a teljes 
hitelezői követelések 10 %-át jelentősen meghaladja. A felszámoló ennek a ténynek 
és a Cstv. 5. §. (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségeinek ellenére 
többszöri kérésre sem tájékoztatta a hitelezőt az adós vagyoni és pénzügyi 
helyzetéről, valamint azokról a lépésekről, amelyeket a hitelezői igénye 
kielégítésének érdekében tesz. Fellebbezésében kifogásolta, hogy a felszámoló a 
közjegyzői okiratot a pályázat bontásáról több mint 30 nap késéssel volt csak 
hajlandó bemutatni a hitelező képviselőjének. Nem vizsgálta továbbá az elsőfokú 
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bíróság a felszámoló keveréktakarmány vásárlásainak feltűnő értékaránytalanságát 
és a hitelezői körben szereplő több országosan elismert takarmányszállító társaság, 
mint szállító mellőzésének indokoltságát.  
 
A fellebbezés részben alapos. 
 
A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló, ténylegesen 
az 1993. évi LXXXI. törvénnyel, valamint az 1997. évi XXVII. törvénnyel 
módosított 1991. évi XLIX. törvény (többször módosított Cstv.) 51. §. (1) 
bekezdése értelmében a felszámoló jogszabálysértő intézkedése vagy mulasztása 
ellen a tudomásszerzéstől számított 8 napon belül a sérelmet szenvedett fél a 
felszámolást elrendelő bíróságnál kifogással élhet. A Cstv. 27/A. §. (7) bekezdése 
értelmében a (6) bekezdésben foglaltak szerint jár el a bíróság – erre irányuló 
kifogás hiányában is – ha az eljárás adataiból végzésben megállapítja, hogy a 
felszámoló súlyosan vagy ismétlően megsérti a jogszabályokat.  
 
A hitelező kifogásában sérelmezte, hogy a hitelezői választmány megalakítása 
céljából tartott ülésről a felszámoló írásbeli jegyzőkönyvet nem készített. A Cstv. 
39. §. (1) bekezdése értelmében a hitelezői választmány megalakítása céljából a 
felszámoló a felszámolást elrendelő végzést közzétételének időpontjától számított 
90 napon belül köteles a nyilvántartásba vett hitelezőket összehívni. A felszámoló e 
jogszabályból folyó kötelezettségének eleget tett. Jogszabály nem írja elő az ülésről 
jegyzőkönyv készítését. Azon okból, hogy a felszámoló írásbeli jegyzőkönyvet a 
választmányi ülésről nem készített nem következik, hogy a felszámoló 
jogszabálysértést követett el, ez alappal nem kifogásolható. A rendelkezésre álló 
adatok szerint egyébként a felszámoló később jegyzőkönyvet készített az ülésről és 
azt a hitelező részére meg is küldte. 
 
A hitelező kifogásolta, hogy a felszámoló az adós gazdálkodó szervezet 164 
munkavállalójának munkajogviszonyát megszűntette, és ezzel egyidejűleg a 
sertésállomány teljes értékesítéséig az állatállomány gondozásával megbízási 
szerződés keretében a P.P.Kft-t bízta meg, azonban,. erről a szerződésről teljes 
körű tájékoztatást nem adott. Kérte, hogy a bíróság ezt a szerződést vizsgálja felül 
és semmisítse meg a felszámoló ezen intézkedését.  
 
A Cstv. 47. §. (5) bekezdése értelmében a felszámolás kezdő időpontjától – a 
jogszabályok, a kollektív szerződés és a belső szabályzatok és a munkaszerződések 
keretei között – a felszámoló gyakorolja a munkáltató jogokat és teljesíti a 
kötelezettségeket. 
 
A felszámoló az idézett jogszabályra figyelemmel jogosult az adós gazdálkodó 
szervezet munkavállalóinak munkajogviszonyát megszűntetni. Nem követett el 
tehát a felszámoló jogszabálysértést, amikor a jogszabályi felhatalmazás folytán járt 
el. Döntésének gazdaságossága ebben az eljárásban valóban nem vizsgálható. 
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Ugyanakkor az adott helyzetben általában elvárható gondossággal kell eljárnia. 
Amennyiben ezen kötelezettségét megszegi, úgy az okozott kárért a Cst. 54. §. 
értelmében a polgári jogi felelősség általános szabályai szerint felel. Amennyiben a 
hitelező megítélése szerint a felszámoló a munkaviszonyok megszűntetése során 
gondatlanul járt el és azzal az intézkedésével, hogy az állatállomány nevelésével, 
tartásával más gazdálkodó szervezetet bízott meg kárt okozott, úgy a hitelező ezzel 
kapcsolatos kártérítési igényét külön eljárásban érvényesítheti.  
 
A Cstv. 5. §. (’1) bekezdése értelmében az adós vezetője, a vagyonfelügyelő, a 
felszámoló és a végelszámoló a csődeljárás, a felszámolási eljárás és a végelszámolás 
alatt kérésükre 15 napon belül köteles tájékoztatni a hitelezői választmányt, illetőleg 
ennek hiányában a hitelezői követelések legalább 10 %-át képviselő hitelezők 
csoportját az adós vagyoni és pénzügyi helyzetéről. Ennél lényegesen szélesebb 
körű tájékoztatási kötelezettsége állt fenn a felszámolónak a hitelező választmánnyal 
szemben. A Cstv. 39. §. (3) bekezdése értelmében a felszámoló legalább 15 nappal 
megelőzően tájékoztatja a választmányt az általa megkötendő – a mindennapi 
gazdálkodás körét meghaladó – szerződésekről, hatályos szerződések 
felmondásáról, valamint készleteinek selejtezéséről azzal, hogy arra a közléstől 
számított 8 napon belül észrevételt tehet.  
A Cstv. 5. §. (1) bekezdésének illetőleg 39. §. (3) bekezdésének egybevetéséből 
megállapítható, hogy a hitelezői választmányt köteles a felszámoló a megkötendő és 
a mindennapi gazdálkodás körét meghaladó szerződésekről tájékoztatni az egyes 
hitelezőkkel szemben ilyen széleskörű általános tájékoztatásadási kötelezettsége 
nincs. Természetesen a jogszabályi feltételek esetén az egyes hitelezőknek 
tájékoztatást kell adni az adós vagyoni és pénzügyi helyzetéről, amelybe végső soron 
beletartozik az is, hogy a felszámoló kinek milyen összegű kifizetéseket teljesített. 
 
A hitelező beadványában a sérelmezett intézkedés megsemmisítését kéri, ami 
tartalmában a P.-P. Kft-vel kötött szerződés érvénytelenítését jelentené. Kifogás 
keretében nincs lehetőség arra, hogy a bíróság a harmadik személlyel megkötött 
szerződést felülbírálja, ezért az erre irányuló hitelezői kifogás alaptalan.  
 
A Cstv. 46. §. (6) bekezdése értelmében a felszámoló az (5) bekezdés a.) és b.) 
pontja szerinti követeléseket a bejelentési határnapot követő 45 napon belül köteles 
felülvizsgálni, az érdekeltekkel egyeztetni és a vitathatónak minősített igényeket 
elbírálás végett 15 napon belül a felszámolást elrendelő bíróságnak megküldeni. A 
felszámoló azáltal, hogy a K.H. Húsipari Rt. követelését elfogadta és nyilvántartásba 
vette jogszabálysértést nem valósított meg. A hitelező kifogásában olyan egyéb 
körülményt ezzel kapcsolatban nem említ, amely felszámolói jogszabálysértésre 
utalna. A Cstv. 36. §. (1) bekezdése kifejezetten lehetővé teszi a követelések 
beszámítását, ezzel kapcsolatban csak azt a feltételt szabja a jogszabály, hogy olyan 
követelés számítható be, amelyet a felszámoló elismertként nyilvántartásba vett, és 
amelynek tekintetében a felszámolás kezdő időpontját követően nem került sor 
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engedményezésre. Ebben a körben a hitelező által közölt egyéb adat hiányában sem 
állapítható meg, hogy a felszámoló jogszabálysértést követett volna el.  
 
A felszámolók névjegyzékéről szóló 167/1993. (XI.30.) Kormányrendelet 
szabályozza a felszámolói névjegyzékbe történő felvétel feltételeit, személyi és tárgyi 
körülményit. A bíróság kifogásolásos eljárás keretében értelemszerűen nem 
vizsgálhatja, hogy a felszámoló a jogszabályban előírt szükséges személyi és tárgyi 
feltételekkel rendelkezik-e, hiszen a felszámolói névjegyzékbe való felvételről sem a 
bíróság dönt. 
 
A hitelező sérelmezte, hogy a felszámoló nyilvános pályázat kiírása nélkül 
értékesített 26.451 db sertést. A felszámoló ellenkérelmében ezzel kapcsolatban arra 
utalt, hogy a pénzeszköz hiányában kényszerült az állatállomány egy részének 
közvetlen értékesítésére. 
 
A Cstv. 49. §. (1) bekezdése értelmében a felszámoló az adós vagyontárgyait 
nyilvánosan értékesíti, a forgalomban elérhető 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 
várható bevételek nem fedezik az értékesítés költségeit, vagy ha a várható bevételek 
és az értékesítés előrelátható költségei közötti különbség kevesebb, mint 100.000,-
Ft. Ebben az esetben a felszámoló az értékesítés egyéb nyilvános formáját is 
alkalmazhatja a kedvezőbb eredmény elérése érdekében. 
 
Az ítélőtábla nem ért egyet az elsőfokú bíróság azon álláspontjával, hogy a 
felszámolónak ez az eljárása, mivel  gazdasági döntés volt, nem vizsgálandó az 
előterjesztett kifogás alapján. A felszámolói vagyon értékesítésével kapcsolatos 
felszámolási intézkedések jogszerűsége ugyanis – súlyos vagy ismétlődő 
jogszabálysértésre történő hivatkozás esetében - hitelezői kifogás alapján 
vizsgálható, még akkor is, ha a Cstv.51.§.(3) bekezdésben meghatározott speciális 
jogkövetkezmények levonására – az intézkedés megsemmisítése , az eredeti állapot 
helyreállítása,  új intézkedés megtételének előírása – már nincsen  mód.  
A súlyos vagy ismétlődő jogszabálysértő intézkedések általános jogkövetkezménye 
ugyanis – adott esetben - ettől függetlenül is lehet a felszámoló felmentése a 
Cstv.27/a.§.(6) bekezdése alapján. 
 
Akkor járt el volna helyesen az elsőfokú bíróság, ha vizsgálja és tényállást állapít 
meg azzal kapcsolatban, hogy egyébként az értékesítésnek a jogszabályban előírt 
formájától a felszámoló jogosan és indokoltan tért-e el. A felszámoló által előadott  
indokok – ha azok valóságtartalma  bizonyítható - megalapozhatják  a törvényi 
előírásoktól eltérő módszer alkalmazásának szükségességét s ezáltal jogszerűségét is, 
ebben a kérdésben azonban állást foglalni a rendelkezésre álló adatok alapján nem 
lehet. 
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Az elsőfokú bíróság eltérő jogi álláspontja miatt ebben a körben további vizsgálatot 
nem folytatott le, hanem elfogadta a felszámoló ezzel kapcsolatos bejelentését,. 
döntése ebben a körben megalapozatlan. 
 
A hitelező a továbbiakban kifogásolta, hogy az állatállomány pályázaton kívüli 
értékesítéséről a felszámoló csak akkor értesítette a hitelezőket, amikor már a 
szerződés megtámadására nyitva álló határidő eltelt. Kétségtelen tény, hogy a 
felszámoló a felszámolás közzétételét követő pár napon értékesítette az 
állatállományt, amikor még a hitelezői igénybejelentésre nyitva álló határidő el sem 
telt. Vizsgálni kell azonban azt, hogy a felszámoló ezt követően a hitelezői 
igénybejelentéseket mikor igazolta vissza és ehhez képest a hitelezőket az 
értékesítésről mikor tájékoztatta. Nem hagyható figyelmen kívül ugyanis jelen 
esetben, hogy nagy értékű vagyontárgy értékesítése történt meg a felszámoló 
részéről.  
 
Az elsőfokú bíróság a hitelező kifogásának ellenére ebben a körben sem vett fel 
további bizonyítási eljárást, így döntése ebben a részben is megalapozatlan. 
 
A hitelező beadványában kifogásolta, hogy a felszámoló a pályázati bontásról felvett 
közjegyzői jegyzőkönyvet csak késve, olyan időben bocsátotta a rendelkezésére, 
amikor a szerződés megtámadásának a jogszabályban biztosított határideje eltelt. A 
felszámoló ellenkérelmében utalt a Cstv. 49/A. §. (3) bekezdésére, amely ugyan 
kötelezővé teszi a felszámolónak a hitelező részére a közjegyzői jegyzőkönyv 
bemutatását, annak határidejéről azonban nem szól. 
 
Helytálló a felszámoló ellenkérelme abban a körben, hogy a jogszabály a közjegyzői 
jegyzőkönyv megtekintése vonatkozásában határidőt nem ír elő a felszámoló 
számára, azonban a felszámolótól mindenképpen elvárható az, hogy a jegyzőkönyv 
megtekintését olyan határidőn belül biztosítsa a hitelező számára, amely lehetővé 
teszi a hitelező számára a szükséges intézkedést, így akár a per megindítását is. 
 
A Cstv. 49/A. §. (3) bekezdése a jegyzőkönyv megtekintésének lehetővé tételét írja 
elő a felszámoló számára, nem pedig a jegyzőkönyv megküldését. A hitelezői 
kifogásból is kitűnik, hogy a hitelező a pályázati anyag bontásánál jelen volt, illetőleg 
utalt arra, hogy másfél órát kellett várnia, hogy a jegyzőkönyvet megtekinthesse. Az 
elsőfokú eljárás során azonban a tényállás felderítése ebben a körben sem történt 
meg. 
 
Mindezek mérlegelése alapján a Győri Ítélőtábla a Cstv. 6. §. (3) bekezdése szerint 
alkalmazandó Pp. 259. §., illetőleg a Pp. 252. §. (3) bekezdés alapján az elsőfokú 
bíróság végzését a felszámoló felmentésére irányuló kifogást elutasító részében 
hatályon kívül helyezte és ebben a körben új határozat hozatalára utasítja. 
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A megismételt eljárás során vizsgálni kell az elsőfokú bíróságnak, hogy a felszámoló 
indokoltan tért-e el a sertésállomány értékesítése során a Csődtörvényben előírt 
értékesítési formáktól, vizsgálni kell, hogy erről az értékesítésről az elvárható 
határidőn belül tájékoztatta-e a hitelezőket, továbbá azt is, hogy a pályázati anyag 
felbontásáról a jegyzőkönyv megtekintését mikor biztosította a hitelező számára. 
Ezen adatok tisztázása után kell állást foglalni abban a kérdésben, hogy a 
hitelezőnek a felszámoló felmentésére tett indítványa megalapozott-e avagy sem. 
 
 
 
                                                             


