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Az adós ellen az elsőfokú bíróság előtt jogerősen elrendelt felszámolás van 

folyamatban.  

Az OMMF  mint hitelező kifogást terjesztett elő a felszámoló azon intézkedése ellen, 

hogy a felszámoló a bejelentett munkavédelmi bírságból származó igényt nem a Cstv. 

57. §. (1) bekezdés e. pontja, hanem a g. pont alá sorolta be. A hitelező álláspontja 

szerint ez a felszámolói intézkedés azért jogszabálysértő, mert a munkavédelemről 

szóló 1993. évi XCIII. törvény 80. §. (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a felügyelet 

által a törvény 82. §. (1) bekezdése alapján kiszabott pénzbírság adók módjára 

behajtható köztartozásnak minősül.  

 

A felszámoló ezzel szemben az elsőfokú eljárásban azt az álláspontját fejtette ki, hogy 

a Cstv. 57. §. (1) bekezdés g. pontja alá sorolandó a keletkezés idejétől és jogcímétől 

függetlenül a késedelmi kamat és késedelmi pótlék, továbbá a pótlék és bírság jellegű 

tartozásokat, miből következően minden bírság jellegű tartozás e kielégítési 

kategóriába tartozik, s e kötelezettség értelmezése szerint független attól, hogy 

egyébként a behajtás módját illetően köztartozásnak minősül.  

 

Az elsőfokú bíróság a hitelező kifogásának helyt adott és arra utasította a felszámolót, 

hogy a hitelező igényét a Cstv. 57. §. (1) bekezdés e. pontja szerint sorolja be.  

 

Döntése indokolásaként kifejtette, hogy a munkavédelmi bírság a hitelező által 

meghivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján adók módjára behajtandó 

köztartozásnak minősül, ezért azt a Cstv. 57. §. (1) bekezdés e. pontja szerint kell 

kielégíteni.  

 

A felszámoló a végzés elleni fellebbezésében annak megváltoztatását és a hitelezői 

kifogás elutasítását kérte. Ismételten kifejtette azt az álláspontját, hogy az adott 

hitelezői igény minősítése kérdésében nincsen annak relevanciája, hogy azt egy 

jogszabály adók módjára behajtandó köztartozásnak minősíti, hiszen a Cstv. 57. §. (1) 

bekezdés g. pontjának szövege szerint egyértelmű, hogy bármilyen jellegű és bármikor 

keletkezett bírság jellegű tartozást ide kell besorolni.  

 

A fellebbezésre a hitelező észrevételt nem tett.  

 

A fellebbezés az alábbiak szerint alapos. 

 

Az ítélőtábla osztotta a felszámoló által kifejtett álláspontot.  

A Cstv. 57. §. (1) bekezdése egészének értelmezése alapján, melynek során 

jelentősége van annak a módosításnak is, amit a jogalkotó a vitatott értelmezésű g. 

pont tekintetében végrehajtott (az 1997. VIII. 6-tól hatályos, az 1997. évi XXVIII. tv-

nyel módosított szöveg), az ítélőtábla értelmezése szerint is egyértelműsíthető az a 

jogalkotói szándék, hogy minden bírság és pótlék és kamat jellegű igény a g. pont alá 

tartozzon.  
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Töretlen az a bírói gyakorlat, hogy az adótartozásra rakódó pótlékok és bírságok sem 

osztják magának az adótartozásnak a besorolását, holott,  ha a minősítés 

szempontjából az lenne az elsődleges szempont, hogy az is adók módjára behajtandó 

köztartozás, akkor ezen pótlékokat és bírságokat is az e. pont szerint kellene 

minősíteni.  

 

A kifejtett indokokból az ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését a Pp. 259. §-a folytán 

irányadó 253. §. (2) bekezdése alapján megváltoztatta és a hitelezőt kötelezte az adós 

másodfokon felmerült költségének (ügyvédi munkadíj) megfizetésére a Pp. 78. §. (1) 

bekezdése alapján, figyelemmel a 32/2003.(VIII.22.)IM. rendelet 3.§.(4)-(5) 

bekezdésére.   

 

 


