
A felszámolási eljárás során az értékesítési költségek körébe az értékesítés 

lebonyolításával közvetlen összefüggésben felmerülő kiadások tartoznak. Ennek 

megfelelően nem minősülnek ilyen költségnek a vagyon megóvásával, megőrzésével 

kapcsolatban felmerült kiadások sem.  

 

Győri Ítélőtábla Fpkhf.II.25.699/2005/2. 

 

Alkalmazott jogszabályok: Cstv.49/D. §  (1) és (2) bek., 225/2000.(XII.19.)Korm.r.6.§ c) pont,  

 

 

Az elsőfokú bíróság a 2003. április 17-én jogerőre emelkedett  végzésével megállapította az 

adós fizetésképtelenségét, és elrendelte felszámolását.  

A felszámolási eljárás során a hitelező 504.942.386.- Ft összegű igényt jelentett be. Ebből a 

felszámoló 504.544.154. - Ft-ot a Cstv.57.§. /1/ bekezdés b./ pontja szerinti, 148.232. - Ft-ot a 

Cstv.57.§. /1/ bekezdés g./ pontja szerinti, 150.000.- Ft-ot és 100.000.- Ft regisztrációs díjat 

pedig a Cstv.57.§. /1/ bekezdés f./ pontja szerinti követelésként vett nyilvántartásba. 

 

A hitelező zálogjogával terhelt ingatlanokat és ingóságokat a felszámoló 2004. november 19-

én értékesítette. A befolyt vételár az érintett ingatlan esetében 2.500.000. - Ft, az ingóságok 

esetében pedig 55.150.126. - Ft volt. 

 

A vételárból a felszámoló levonta a hirdetési és közjegyzői díjakat, a környezetvédelmi 

állapotfelmérés költségeit, a vagyonértékelés, a vagyonbiztosítás és az őrzésvédelem díját, az 

ingatlanokat terhelő építményadót, valamint az arányos felszámolói díjat, majd intézkedett a 

különbözet 50 %-ának a hitelező részére történő kiutalása iránt.  

 

A hitelező 2005. január 28-án a felszámoló intézkedésével kapcsolatban kifogást terjesztett 

elő. Kérte a vagyonértékelés és az őrzés-védelem díjai levonásának mellőzését és a 

különbözet kiutalását. Arra hivatkozott, hogy az érintett kiadások nem tartoznak az 

értékesítési költségek körébe, így a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak értékesítése folytán 

befolyt vételár terhére nem számolhatók el. Emellett kifogásában sérelmezte a zálogjoggal 

terhelt vagyontárgyak eladási árának meghatározását, az őt a Cstv.49/D.§-a alapján megillető 

összeg kiszámítására vonatkozó tájékoztatás elmaradását, valamint a 20.003, 20.005, 20.008, 

40.007 és 40.056 számok alatt nyilvántartott ingóságokkal, illetve azok vételárával való 

elszámolás hiányát is. 

 

A felszámoló a kifogás elutasítását kérte. Azzal érvelt, hogy a Cstv.49/D.§-ának alkalmazása 

során értékesítési költségnek minősül minden olyan kiadás, amely a vagyon 

értékesíthetőségének biztosításával, az értékesítés előkészítésével és lebonyolításával 

összefüggésben merül fel, és értékesítési költségként vehető számításba a felszámolási díj is. 

Az általa a befolyt vételár terhére elszámolt tételek pedig ebbe a körbe tartoznak. Az eladási 

árak meghatározásával és a hitelezőt a Cstv.49/D.§-a alapján megillető összeg számításával 

kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének pedig megfelelően eleget tett, a 20.003, 20.004, 

20.008 és 40.007 nyilvántartási számú eszközöket pedig, amint arról 2003. július 25-én  a 

hitelező részére írásban tájékoztatást is adott, az adós még a felszámolás jogerős elrendelését 

megelőzően értékesítette, míg a 40.056 nyilvántartási számú gépjárművet ellopták. 

 



  

Az elsőfokú bíróság a 2005. április 8-án kelt 7. sorszámú végzésével kötelezte a felszámolót, 

hogy a hitelezővel a Cstv.49/D.§-ának megfelelően ismételten számoljon el, és az elszámolás 

során értékesítési költségként a vagyonértékelés és az őrzés-védelem díját ne vegye 

figyelembe, az új elszámolás eredményeként jelentkező különbözetet pedig 15 napon belül 

fizesse meg a hitelezőnek. Ezt meghaladó részében a kifogást elutasította. A végzés 

indokolása szerint a Cstv.49/D.§. /1/ bekezdésének alkalmazása során értékesítési költségnek 

kizárólag az adott zálogtárgy értékesítésével közvetlenül összefüggésben álló költségek 

minősülnek. Az őrzés-védelem és a vagyonértékelés díja pedig a konkrét esetben nem 

tartoznak ebbe a körbe, mert e kiadások nem közvetlenül a kifogással érintett zálogtárgyak 

értékesítéséhez kapcsolódtak. Egyebekben a kifogást alaptalannak minősítette; álláspontja 

szerint a felszámoló a hitelező által hivatkozott további jogszabálysértéseket nem követte el.  

 

E végzésnek a kifogásnak részben helyt adó rendelkezése ellen a felszámoló élt 

fellebbezéssel, és annak megváltoztatásával a kifogás teljes elutasítását kérte. Fellebbezése 

indokolásában arra hivatkozott, hogy a Cstv.49/D.§-át a 2000. évi CXXXVII. törvény 3.§-a 

azért iktatta be a törvénybe, hogy a zálogjoggal biztosított követeléseket privilegizált 

helyzetbe hozza azokhoz a felszámolási költségekhez képest, amelyek a zálogjoggal terhelt 

vagyontárggyal, illetve annak a felszámolási eljárás során történő értékesítésével semmiféle 

kapcsolatban nem állnak. Mindazok a költségek azonban, amelyek a zálogtárgy megóvását, 

értékesíthetőségét biztosítják, elszámolhatók a zálogtárgy értékesítéséből származó bevétel 

terhére. Ezt támasztja alá a felszámolás és a végelszámolás számviteli feladatairól szóló 

225/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 2.§. /1/ bekezdése folytán alkalmazandó, a számvitelről 

szóló 2000. évi C. törvény 51.§. /1/ bekezdése, 77.§. /3/ bekezdés e./ pontja, 81.§. /3/ 

bekezdés c./ pontja és 82.§. /4/ bekezdése is. E jogszabályi rendelkezések helyes értelme 

szerint ugyanis az értékesítés költségeinek részét képezik mindazon szolgáltatások 

ellenértékei, amelyek a vagyontárgyak eladásával bizonyítatóan szoros kapcsolatban álltak, és 

az értékesítési folyamat (az előkészítés, a vagyonmegóvás, a lebonyolítás, stb.) során 

közvetlenül felmerültek, avagy elszámolhatóak az adott vagyontárgyat érintően. A 

vagyonőrzés költsége és a vagyonértékelés díjai pedig egyértelműen ebbe a körbe tartoznak, 

ezek a kiadások ugyanis a zálogjoggal terhelt vagyontárgyaknak a lehető legmagasabb áron 

történő értékesítése érdekében merültek fel. Az értékbecslési díjat pedig csak a zálogjoggal 

terhelt vagyontárgyak ellenértékének a teljes értékesített vagyon ellenértékéhez viszonyított 

arányában vette számításba, így az elszámolt díjtétel nem csökkenti a hitelezőt a Cstv.49/D.§-

a alapján jogszerűen megillető összeget. 

 

 

A hitelező fellebbezési ellenkérelmében az elsőfokú végzés fellebbezett részének helyes 

indokai alapján történő helybenhagyását kérte. Kiemelte, hogy a felszámolás és a 

végelszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII.19.) Korm.r. 6.§. c./ pontja 

példálózó jelleggel felsorolja az értékesítés lehetséges költségeit. Ezek: a pályázat, a hirdetés 

és a vagyonértékelés kapcsán felmerült kiadások. Az őrzés-védelem díját viszont a jogszabály 

nem az értékesítési, hanem a felszámolási eljárás során felmerülő egyéb költségek között 

említi. A vagyon megóvása tehát a felszámoló alapvető kötelezettsége, ennek megfelelően 

ellenértéke valóban felszámolási, de nem értékesítési költség. A vagyonértékelés pedig nem 

szükségszerű előfeltétele a vagyon értékesítésének. Számos felszámolási eljárásban külön 

értékbecslésre nem is kerül sor, hanem a felszámoló elfogadja az adós rendelkezésre álló, 

korábban keletkezett értékbecslést. Ez az eljárás már csak azért is indokolt, mert tipikus 

esetben a felszámolók a vagyontárgyakat csak a vagyonértékelésben meghatározott ár 

töredékéért tudják értékesíteni. 

 



  

A fellebbezés részben alapos. 

 

Az elsőfokú bíróság az őrzés-védelem költségeit érintő kifogás körében a tényállást helyesen 

állapította meg, és az abból levont jogi következtetése is helytálló. A vagyonértékelési 

díjelszámolhatóságát illetően azonban a tényállást kellően nem tisztázta, így e vonatkozásban 

az elsőfokú végzés érdemben nem bírálható felül.   

 

A jelen eljárásra irányadó, a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról 

szóló, lényegesen az 1993. évi LXXXI. törvénnyel, az 1997. évi XXVII. törvénnyel és a 2000. 

évi CXXXVII. törvénnyel módosított 1991. évi XLIX. törvény (többször módosított Cstv.) 

48.§. /1/ bekezdéséből kitűnően a felszámoló egyik alapvető kötelezettsége – az adós 

gazdálkodó szervezet vagyoni helyzetének és a vele szemben támasztott követelések 

felmérése, az adós követeléseinek behajtása és igényeinek érvényesítése mellett – az adós 

vagyonának értékesítése. Az értékesítés részletes szabályait a többször módosított Cstv.49-

49/C.§-ai tartalmazzák.  

 

E rendelkezésekhez kapcsolódik a többször módosított Cstv.49/D.§. /1/ bekezdése, amely a 

kielégítés szempontjából kedvezményezett helyzetet kíván biztosítani a Cstv.57.§. /1/ 

bekezdés b./ pontja szerint nyilvántartásba vett követelések jogosultjai közül mindazok 

számára, akiknek a zálogjoga a felszámolási eljárás megindításának időpontja előtt legalább 

egy évvel keletkezett. A többször módosított Cstv.49/D.§. /1/ bekezdése szerint ugyanis a 

felszámoló a zálogtárgy értékesítése során befolyt és az értékesítés költségeivel csökkentett 

vételár 50 %-át kizárólag az e hitelezők javára bejegyzett, az értékesített zálogtárgyat terhelő 

zálogjoggal biztosított követelések kielégítésére fordíthatja a biztosított követelés erejéig.  

 

A zálogtárgy értékesítése során befolyt vételár terhére a többször módosított Cstv.49/D.§. /1/ 

bekezdése nem a vagyontárgy létezésével bármilyen módon összefüggésbe hozható 

valamennyi költség, hanem kizárólag az értékesítési költségek elszámolását teszi lehetővé. 

 

A vagyon értékesítésére a felszámolási eljárás során a többször módosított Cstv.49.§. /1/ 

bekezdéséből kitűnően pályázat, vagy árverés keretében, illetve kivételesen más nyilvános 

módon kerülhet sor. Így az értékesítési költségek körébe a mindezek előkészítésével és 

lebonyolításával közvetlen összefüggésben felmerülő kiadások tartoznak. Ezek jellemzően: a 

pályázat, a hirdetés, a vagyonértékelés és az ügyvédi közreműködés költségei.  

 

Ennek megfelelően nem minősülnek értékesítési költségnek az adós gazdasági 

tevékenységének ésszerű befejezésével, továbbá vagyonának megóvásával, megőrzésével 

kapcsolatban felmerült kiadások sem.  

 

Az elsőfokú bíróság tehát a konkrét esetben helytállóan rendelkezett az őrzés-védelmi díjak 

értékesítési költségként való elszámolásának mellőzéséről. 

 

A vagyonértékelés díja viszont a többször módosított Cstv.49/D.§. /1/ bekezdésének 

alkalmazása során értékesítési költségként számításba vehető, ha az értékbecslésre a konkrét 

értékesítés előkészítésének keretében került sor. Az a költség elszámolhatóságát – az elsőfokú 

bíróság álláspontjával ellentétben – önmagában nem zárja ki, hogy az értékbecslő megbízása 

nem csupán a zálogtárgyak, hanem esetlegesen az adós további vagyonának értékelésére is 

kiterjedt. A zálogtárgyak értékesítéséből befolyt vételár terhére ugyanis ebben az esetben is 

csak a rájuk vonatkozó vagyonértékelési díj vehető számításba. Ennek összegét, ha 

egyidejűleg nem csupán a zálogtárgyak, hanem további vagyonelemek értékelésére is sor 



  

került, az értékbecslési díjra vonatkozó megállapodás tartalma alapján kell megállapítani, 

illetve ha ez nem lehetséges (mert a díjat nem vagyonelemenként tételesen, hanem egy 

összegben állapították meg) végső soron arányosítással kell meghatározni.  

 

A konkrét esetben azonban az elsőfokú bíróság a felszámoló által készíttetett értékbecslést 

nem szerezte be, így a rendelkezésre álló adatok alapján nem lehet megállapítani, hogy az 

mikor készült, a hitelező zálogtárgyainak értékesítésével összefüggésben keletkezett-e, illetve 

mi a tartalma. Emellett nem lehet megítélni azt sem, hogy a vagyonértékelési díjat hogyan 

számították. 

 

Ezért az ítélőtábla az elsőfokú végzést a vagyonértékelés díjára vonatkozó részében a 

többször módosított Cstv.6.§. /2/ bekezdése folytán alkalmazandó Pp.252.§. /3/ bekezdése és 

258.§. /1/ bekezdése alapján hatályon kívül helyezte, és ebben a körben az elsőfokú bíróságot 

új határozat hozatalára utasította, egyebekben pedig az elsőfokú végzést a Pp.259.§-a és 

253.§. /2/ bekezdése alapján helybenhagyta.  

 

A megismételt eljárásban az értékbecsléssel kapcsolatos iratok beszerzését követően a 

korábban kifejtettek szerint állást kell foglalni abban, hogy a vagyonértékelési díj a többször 

módosított Cstv.49/D.§. alkalmazása során értékesítési költségnek minősül-e, és így a 

zálogtárgyak értékesítése során befolyt vételár terhére elszámolható-e, ha igen mennyiben. 

 

Az elsőfokú végzés hatályon kívül helyezésére figyelemmel az ítélőtábla a felszámoló 

másodfokú eljárási költségét a többször módosított Cstv.6.§. /3/ bekezdése folytán 

alkalmazandó Pp.252.§. /4/ bekezdése alapján csupán megállapította, annak viseléséről az 

elsőfokú bíróságnak kell rendelkeznie. 

 

Győr, 2006. január 5. 

 

 

Dr. Szalai György sk.              Dr. Farkas Attila sk.            Dr. Hammer Sándor sk. 
     a tanács elnöke                                   előadó bíró                                             bíró 
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