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I. A közbenső mérlegre tett észrevételeket, a jogszabálysértő felszámolói 

intézkedéssel szembeni kifogásokat, valamint az esetleges vitatott 

hitelezői igényeket egymástól megfelelően el kell határolni 

/Cstv.50.§(6)bek, 51.§. (1) bek., Pp.3.§.(2)bek./. 

II. A Cstv.49/D.§.(1) bekezdése alkalmazásának néhány kérdéséről 

 

Az elsőfokú bíróság 5. sorszámú végzésével megállapította az adós 

fizetésképtelenségét, és 2002. április 9-i kezdő időponttal elrendelte felszámolását. 

 

Az eljárás során a hitelező 113.752.044.Ft összegű igényt jelentett be, melyet a kijelölt 

felszámoló, a S.Vagyonértékelő Rt. a Cstv.57.§. (1) bekezdés b/ pontjának 

megfelelően vett nyilvántartásba.  

 

2004. március 29-én a felszámoló előterjesztette a 2002. április 9. és 2003. december 

31. közötti időszakra vonatkozó közbenső mérleget. A mérleg mellékletéből kitűnően 

időközben sor került az adós egyes, a hitelező zálogjogával terhelt vagyontárgyai 

értékesítésére. Az így keletkezett 6.630.200.Ft + áfa árbevételből az értékesítés 

költségeinek levonását követően a felszámoló 685.241.Ft-ot javasolt a hitelező részére 

a Cstv.49/D.§. (1) bekezdése alapján kiutalni.  

 

A hitelező a 2004. április 6-án előterjesztett – észrevétel megnevezésű – beadványában 

a Cstv. 49/D.§. (1) bekezdése alapján 3.883.367,50 Ft-nak az adós vagyonából történő 

megfizetésére kérte a felszámolót kötelezni. Arra hivatkozott, hogy az őt megillető 

összeg számítása során a felszámoló egyrészt nem a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak 

értékesítése során befolyt teljes vételárból, hanem annak az áfa összegével csökkentett 

részéből indult ki, másrészt olyan kiadásokat is figyelembe vett, amelyek helyesen 

nem tartoznak az értékesítési költségek körébe. A befolyt teljes vételár ugyanis 

6.630.200.Ft + áfa, vagyis 8.287.750.Ft volt. Ehhez képest azonban a felszámoló a 

számítások során – tévesen – a nettó árbevétel összegéből, azaz 6.630.200.Ft-ból 

indult ki. Az adós teljes vagyonát pedig egyidejűleg nem sikerült értékesíteni. Így 

viszont a hirdetési és vagyonértékelési költségeket csak az eladott vagyontárgyak 

értékének a teljes vagyonértékhez viszonyított arányában, azaz 16,5 %-ban lehetett 

volna az árbevétel terhére elszámolni. Az adós gazdálkodó szervezet munkavállalóinak 

munkabére és az azokhoz kapcsolódó közterhek pedig nem tartoznak az értékesítési 

költségek körébe. 

 

A felszámoló az észrevételeket alaptalannak minősítette. Azzal érvelt, hogy az áfa nem 

része a vételárnak, annak összegét ugyanis az adósnak a költségvetés részére a 

Cstv.57.§. (1) bekezdés a/ pontja szerinti tartozásként be kell fizetnie. Az pedig, ha a 

Cstv.49/D.§. (1) bekezdésének alkalmazása során a befolyt vételár áfával növelt 

összegének 50 %-át kellene a zálogjoggal biztosított követelések kielégítésére 

fordítani, azt eredményezné, hogy a Cstv.57.§. (1) bekezdés b/ pontja szerinti 
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követelések előnyben részesülnének az a/ kategóriába sorolt hitelezői igényekkel 

szemben. Azt pedig számításai során figyelembe vette, hogy a teljes vagyont nem 

sikerült értékesíteni. A hitelező zálogjogával terhelt vagyontárgyak és a teljes vagyon 

bekerülési értékének (áfamentes bruttó árának) aránya  ugyanis 54,8 %. Ennek 

megfelelően a hirdetési és vagyonértékelési költségek 54,8 %-át számolta el az 

árbevétel terhére. Az adós alkalmazásában lévő munkavállalók közül pedig egy 

lakatos, egy villanyszerelő és egy műszerész szakmunkás az értékesített ruhaipari 

gépek, eszközök javításával, karbantartásával foglalkozott. Közreműködésük nélkül az 

egyes vagyontárgyakat csupán jóval alacsonyabb áron lehetett volna értékesíteni. Így 

munkabérüknek és az ahhoz kapcsolódó közterheknek az értékesítési költségek 

körében való figyelembevétele megalapozott volt.  

 

Az elsőfokú bíróság a 2004. szeptember 29-én kelt 55. sorszámú végzésével a 

közbenső mérleget jóváhagyta, és megállapította, hogy a hitelező a Cstv.57.§. (1) 

bekezdés b/ kategóriájába tartozó hitelezői igénye kielégítéseként 685.000.Ft-ra 

jogosult. A végzés indokolása szerint a felszámoló a közbenső mérleget a 

jogszabályokban foglaltaknak megfelelően készítette el, és jogszerűen határozta meg 

az árbevétel terhére a Cstv.49/D.§. (1) bekezdése alapján elszámolandó értékesítési 

költségek körét is. A hirdetési és vagyonértékelési költségek, a közjegyzői díjak, 

valamint a vagyontárgyak értékesítésre való előkészítésével foglalkozó munkavállalók 

munkabérei ugyanis egyaránt értékesítési költségnek minősülnek. Arra helyesen utalt a 

hitelező, hogy az árbevétel terhére csak a ténylegesen eladott vagyontárgyak 

értékesítéséhez kapcsolódó költségeket lehet elszámolni, azonban a gyakorlatban 

külön-külön, az egyes vagyontárgyakhoz kapcsolódóan e költségeket nem lehet 

megállapítani, így az elszámolás során az értékesített vagyonnak a teljes vagyon 

értékéhez viszonyított arányát kell alapul venni. Ez az arányszám pedig, amint azt a 

felszámoló is helyesen határozta meg, 54,8 %. Mivel pedig az arányszám 

meghatározása során a felszámoló a nettó vagyonértékekből indult ki, a befolyt vételár 

áfatartalmát a Cstv. 49/D.§. (1) bekezdése alapján a hitelezőt megillető összeg 

számításánál figyelmen kívül kell hagyni. 

 

E végzés ellen a hitelező élt fellebbezéssel, és elsődlegesen annak megváltoztatásával 

a felszámolót a Cstv.49/D.§. (1) bekezdése alapján az adós vagyonából 3.054.592,50 

Ft megfizetésére kérte kötelezni, másodlagosan pedig az elsőfokú végzés hatályon 

kívül helyezését, és az elsőfokú bíróság új határozat hozatalára utasítását kérte. 

Fellebbezése indokolásában arra hivatkozott, hogy az adós munkavállalóinak 

munkabére és az azokhoz kapcsolódók közterhek nem tartoznak az értékesítési 

költségek körébe, így az őt a Cstv.49/D.§. (1) bekezdése alapján megillető összeg 

terhére nem számolhatók el. A hirdetés és a vagyonértékelés költségeinek pedig 

helyesen csupán a 16,5 %-a vehető ebben a körben figyelembe, az értékesített vagyon 

ugyanis a közbenső mérlegből kitűnően a teljes vagyon értékének csupán ekkora részét 

képezte.  

 

A felszámoló fellebbezési ellenkérelmében az elsőfokú végzés helyes indokai alapján 

történő helybenhagyását kérte. 
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A fellebbezés annyiban alapos, hogy az elsőfokú bíróság lényeges eljárási 

szabálysértést követett el, amikor a hitelező 2004. április 6-án érkezett beadványát 

nem tartalma szerint – kifogásként – bírálta el. Így határozata érdemi felülbírálatra 

nem alkalmas. 

 

A jelen eljárásra irányadó, lényegesen az 1993. évi LXXXI. törvénnyel, az 1997. évi 

XXVII. törvénnyel és a 2000. CXXXVII. törvénnyel módosított 1991. évi XLIX. 

törvény (többször módosított Cstv.) 50.§. (1) és (2) bekezdéseiből kitűnően abban az 

esetben, ha a felszámolási eljárás során a hitelezők igényeinek kielégítéséhez elegendő 

pénzeszköz folyt be, a felszámoló a követelések bejelentésére megadott határidő letelte 

után közbenső felszámolási mérleget készíthet. A felszámolás kezdetétől évente a 

közbenső mérleg elkészítése kötelező. A közbenső mérleg tartalmazza a gazdálkodó 

szervezet tevékenységet lezáró mérlegének adatait. Tartalmát a Cstv.52.§. (3) 

bekezdésében foglaltak szerint, a bevételek és költségek alakulásáról készített 

kimutatást pedig az 52.§. (4) bekezdésében meghatározott bontásban kell elkészíteni. 

A szöveges jelentésnek tartalmaznia kell a tevékenységet lezáró mérleg és a közbenső 

mérleg eltéréseinek, valamint a bevételek és költségek alakulásának részletes 

magyarázatát.  

 

A közbenső mérlegre, melynek alapvető célja az, hogy megbízható, hiteles 

helyzetfelmérés alapján történjen meg a hitelezők és a bíróság tájékoztatása az adós 

pénzügyi helyzetéről, a hitelezők a többször módosított Cstv.50.§. (5) bekezdése 

alapján észrevételt tehetnek, kifogás előterjesztésének viszont ebben a körben nincs 

helye. (BH.2001/490., BH.2004/248. és BH.2005/153. számú jogesetek) A bíróság a 

közbenső mérleget érintően a Cstv.50.§. (6) bekezdése szerint csak kétféle határozatot 

hozhat: jóváhagyhatja, vagy elutasíthatja azt. (BH.2001/490. számú jogeset) 

 

A felszámoló további, a közbenső mérleg készítésétől független kötelezettsége viszont 

az, hogy a zálogtárgyak értékesítése során befolyt, és az értékesítés költségeivel 

csökkentett vételár 50 %-át a többször módosított Cstv.49/D.§. (1) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően kizárólag az értékesített zálogtárgyat terhelő zálogjoggal 

biztosított követelések kielégítésére fordítsa a biztosított követelés erejéig, ha a 

zálogjog a felszámolási eljárás megindításának időpontja előtt legalább egy évvel 

keletkezett.  

 

E követelések kielégítése nem függ a közbenső mérleg vagy a zárómérleg 

elkészítésétől, és ahhoz a felszámolónak a bíróság döntését sem kell kérnie. Ha a 

zálogtárgyat értékesítették, a befolyt vételár 50 %-át az értékesítési költségek levonása 

után a többször módosított Cstv.49/D.§. (1) bekezdése szerinti hitelező részére ki kell 

fizetni. Ha e kötelezettségének a felszámoló nem tesz eleget, vagy nem a megfelelő 

összegű kifizetést teljesíti, e jogszabálysértő intézkedésével, illetve mulasztásával 

szemben a sérelmet szenvedett fél a többször módosított Cstv.51.§. (1) bekezdése 

alapján kifogással élhet. A kifogás elbírálása során a bíróságnak a Cstv.51.§. (2) és (3) 

bekezdésében foglaltak szerint kell eljárnia.  
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Előfordulhat azonban az is, hogy a hitelező valamely jogszabálysértő felszámolói 

intézkedésről vagy mulasztásról, így például arról, hogy a felszámoló a Cstv.49/D.§. 

(1) bekezdése szerinti kötelezettségét nem vagy nem megfelelően teljesítette, a 

közbenső mérlegből szerez tudomást. A jogszabályba ütköző intézkedés helyesen 

ebben az esetben is a Cstv.51.§. (1) bekezdése szerinti kifogással támadható; a kifogás 

előterjesztését ekkor a Cstv.50.§. (5) bekezdése nem zárja ki. (Legfelsőbb Bíróság 

Fpk.VIII.32.275/1999/2. számú végzése) 

 

A felek által előadott kérelmeket, nyilatkozatokat pedig a többször módosított 

Cstv.6.§. (3) bekezdése folytán alkalmazandó Pp.3.§. (2) bekezdéséből kitűnően nem 

alakszerű megjelölésük, hanem tartalmuk szerint kell a bíróságnak figyelembe vennie. 

Ennek során a közbenső mérlegre tett észrevételeket, a jogszabálysértő felszámolói 

intézkedéssel szembeni kifogásokat, valamint az esetleges vitatott hitelezői igényeket 

egymástól megfelelően el kell határolnia, és mindegyik kérelmet a rá vonatkozó 

anyagi és eljárásjogi szabályok szerint kell elbírálnia. (BH.2001/490. számú jogeset, a 

Legfelsőbb Bíróság Fpk.VIII.30.294/2002. számú végzése)  

 

A konkrét esetben a hitelező a 2004. április 6-án érkezett beadványában azt 

sérelmezte, hogy a felszámoló a többször módosított Cstv.49/D.§. (1) bekezdésébe 

ütköző módon járt el a zálogtárgyak értékesítéséből befolyt vételárral való elszámolása 

során. A felszámolónak a Cstv.49/D.§. (1) bekezdése szerinti kötelezettsége a 

korábban kifejtettek szerint független a közbenső mérleg elkészítésétől, a zálogtárgy 

értékesítéséből származó és az értékesítés költségeivel csökkentett vételár 50 %-át a 

zálogtárgyat terhelő zálogjog jogosultja részére az értékesítés megtörténtekor – a 

Cstv.49/D.§. (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerint – ki kell fizetnie, ezt az 

összeget más követelés kielégítésére nem fordíthatja. A hitelező tehát a 2004. április 6-

án érkezett beadványában nem közvetlenül a közbenső mérleg tartalmát támadta, 

hanem egy – álláspontja szerint – jogszabálysértő felszámolói intézkedést (mulasztást) 

kifogásolt. A jogszabályba ütköző felszámolói intézkedések vagy mulasztások pedig – 

a már részletezettek szerint – abban az esetben is a többször módosított Cstv.51.§. (1) 

bekezdése szerinti külön kifogással támadhatók, ha azokról a hitelező csak a közbenső 

mérlegből szerzett tudomást. 

 

Így a hitelező 2004. április 6-án előterjesztett kérelmét az elsőfokú bíróságnak 

helyesen, a többször módosított Cstv.6.§. (3) bekezdése folytán alkalmazandó Pp.3.§. 

(2) bekezdése alapján nem a közbenső mérlegre tett észrevételként, hanem a 

felszámolónak a többször módosított Cstv.49/D.§. (1) bekezdésébe ütköző intézkedése 

(mulasztása) elleni kifogásként kellett volna elbírálnia. A közbenső mérleg 

jóváhagyására, illetve elutasítására pedig csupán a kifogás elbírálását követően, annak 

függvényében kerülhetett volna sor. 

 

Az elsőfokú bíróság a konkrét esetben nem ennek megfelelően járt el: a hitelező 2004. 

április 6-i beadványát – tévesen – nem iktatta külön számra kifogásként, azt nem a 

többször módosított Cstv. 51.§-ában foglaltaknak megfelelően bírálta el, a közbenső 

mérleg jóváhagyásáról pedig – szintén helytelenül – a kifogás elbírálása előtt 

határozott. 
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Ezért az ítélőtábla az elsőfokú végzést a többször módosított Cstv.6.§. (3) bekezdése 

folytán alkalmazandó Pp.258.§. (1) bekezdése és 252.§. (2) bekezdése alapján 

hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot új határozat hozatalára utasította. 

 

A megismételt eljárásban a 2004. április 6-án érkezett hitelezői beadványt külön 

(Fpkh.) ügyszámra, kifogásként kell iktatni, és azt az elsőfokú bíróságnak a többször 

módosított Cstv.51.§-ában foglaltaknak megfelelően kell elbírálnia.  

 

A kifogásban foglaltak érdemi vizsgálata során figyelemmel kell lennie arra is, hogy 

az adós alkalmazásában álló lakatos, villanyszerelő és műszerész szakmunkások 

munkabére és az ahhoz kapcsolódó közterhek akkor sem tartozhatnak a zálogtárgyak 

értékesítésének költségei körébe, ha az érintett zálogjoggal terhelt vagyontárgyak 

javítása, karbantartása a munkavállalók munkaköri feladatai közé tartozott. Azt pedig, 

hogy a hirdetési és vagyonértékelési költségek mennyiben kapcsolódtak az értékesített, 

a hitelező javára bejegyzett zálogjoggal terhelt vagyontárgyakhoz, arányosítással csak 

akkor lehet meghatározni, ha ez egyébként elkülöníthetően, az egyes ingóságokhoz 

köthetően nem állapítható meg. Az elsőfokú bíróság ugyan arra az álláspontra 

helyezkedett, hogy az értékesített vagyontárgyakhoz kapcsolódó hirdetési és 

vagyonértékelési költségeket elkülönítetten nem lehet meghatározni, ebben a körben 

azonban semmilyen vizsgálódást nem folytatott le, az e kiadásokra vonatkozó, a 

felszámolónál rendelkezésre álló iratokat nem szerezte be, döntését a felszámoló 

egyoldalú közlésére alapította. 

 

A közbenső mérleg jóváhagyására vagy elutasítására pedig a kifogás tárgyában 

hozandó döntés függvényében kerülhet sor. 

 

 

 


