
KÉPVISELET – FELSZÁMOLÁS - IGAZOLÁSI  KÉRELEM 

 

A fél felszámolás alá kerülése a korábbi törvényes perbeli intézkedésekhez fűződő 

jogkövetkezményeket  nem érinti / Pp.106.§. (2) bekezdés b/ pont, Pp.109.§. (2) 

bekezdése /.  

 

Győri Ítélőtábla Gpkf.II.25.902/2005/2. 

 

 

A kártérítés megfizetése és szerződések érvénytelenségének megállapítása iránt 

folyamatban lévő perben az elsőfokú bíróság – szakértői bizonyítást követően – 2005. 

február 25-én 11 órára tárgyalást tűzött ki, melyre a feleket jogi képviselőik útján 

megidézte. Az idéző végzést a II.r. alperes akkori jogi képviselője részére 2005. január 

28-án szabályszerűen kézbesítették.  

 

A II.r. alperes ezt követően 2005. február 15-i kezdő időponttal felszámolás alá került.  

 

A 2005. február 16-án kelt iratában ezután dr. A. P. ügyvéd bejelentette, hogy a II.r. 

alperestől származó meghatalmazása megszűnt.  

 

A 2005. február 25-én megtartott tárgyaláson a II.r. alperes képviseletében senki nem 

jelent meg. Az elsőfokú bíróság a tárgyaláson meghallgatta a korábban írásban 

szakvéleményt adó igazságügyi szakértőt, majd a tárgyalást elhalasztotta, és a 

jegyzőkönyvet 2005. április 11-én megküldeni rendelte a II.r. alperes felszámolójának. 

Az iratot a felszámoló részére 2005. április 20-án kézbesítették.  

 

Időközben a felszámoló által meghatalmazott ügyvéd a 2005. április 15-én kelt és 

2005. április 18-án az elsőfokú bírósághoz érkezett iratában bejelentette, hogy a II.r. 

alperes ügyvezetőjétől megkapta a per iratanyagát, a felszámolás kezdő időpontját 

követően keletkezett periratokat azonban kérte a részére közvetlenül megküldeni.  

 

Ezután a 2005. május 4-én kelt és 2005. május 6-án érkezett beadványában a II.r. 

alperes a 2005. február 25-én megtartott tárgyalás elmulasztása miatt igazolási 

kérelmet terjesztett elő. Arra hivatkozott, hogy a tárgyalási határnapra szabályszerűen 

nem idézték meg, így a tárgyalást jogszerűen meg sem lehetett volna tartani, az ott tett 

intézkedéseket ezért hatálytalannak kell tekinteni. 

 

Az elsőfokú bíróság a 2005. augusztus 17-én kelt 80-I. számú végzésével az igazolási 

kérelmet elutasította. A végzés indokolása szerint a II.r. alperest a 2005. február 25-ére 

kitűzött tárgyalásra akkori jogi képviselője útján szabályszerűen megidézte. Az, hogy a 

II.r. alperes képviselője a tárgyaláson szabályszerű idézés ellenére nem jelent meg, 

bírói határozatban kifejezésre jutó hátránnyal nem járt, a mulasztás következményei 

igazolás nélkül is elháríthatók voltak. Így az igazolási kérelmet – a Pp.106.§. (2) 

bekezdés b/ pontjában foglaltakra figyelemmel – a Pp.109.§. (2) bekezdése alapján 

érdemi vizsgálat nélkül el kellett utasítani.  

 



  

E végzés ellen a II. és III.r. alperesek éltek fellebbezéssel, és annak megváltoztatásával 

a II.r. alperes igazolási kérelmének teljesítését kérték. Fellebbezésük indokolásában 

arra hivatkoztak, hogy az elsőfokú bíróság a felszámolás kezdő időpontját megelőzően 

valóban jogszerűen kézbesítette a 2005. február 25-én kitűzött tárgyalásra szóló 

idézést a II.r. alperes korabeli jogi képviselőjének, a felszámolás jogerős elrendelését 

követően azonban az idézést a felszámoló részére is meg kellett volna küldeni. Mivel 

erre az adott esetben nem került sor, az elsőfokú bíróság a tárgyalást jogszerűen nem 

tarthatta volna meg.  

 

Az I. és II.r. felperesek az elsőfokú végzés helyes indokai alapján történő 

helybenhagyását kérték. Kiemelték, hogy az elsőfokú bíróság a II.r. alperest a 

tárgyalásra szabályszerűen megidézte. Azt a körülményt, hogy ezt követően a II.r. 

alperes a tárgyaláson miért nem képviseltette magát, a bíróságnak nem kellett 

vizsgálnia.  

 

A III.r. alperes a II.r. alperes igazolási kérelmét elutasító elsőfokú határozat ellen 

fellebbezésre nem jogosult.  

 

Az elsőfokú bíróság határozatát ugyanis a Pp.233.§. (1) bekezdéséből kitűnően a fél, a 

beavatkozó, valamint az támadhatja meg fellebbezéssel, akire a határozat rendelkezést 

tartalmaz. 

 

A II.r. alperes igazolási kérelmét elutasító elsőfokú végzés azonban a III.r. alperesre 

vonatkozó rendelkezést nem tartalmaz. Így a határozattal szemben a III.r. alperes 

fellebbezés előterjesztésére nem jogosult. 

 

Ezért az ítélőtábla a III.r. alperes fellebbezését a Pp.240.§. (1) bekezdése és 237.§. (1) 

bekezdése alapján hivatalból elutasította. 

 

A II.r. alperes fellebbezése pedig nem alapos. 

 

Az elsőfokú bíróság a Pp.109.§. (2) bekezdése alapján helyesen rendelkezett az 

igazolási kérelem érdemi vizsgálat nélkül történő elutasításáról.  

 

A 2005. február 25-i tárgyalásra az elsőfokú bíróság a II.r. alperest a periratokból 

kitűnően a Pp.97.§-ában foglaltaknak megfelelően, korabeli jogi képviselője útján 

szabályszerűen megidézte. Az kétségtelen, hogy a felszámolás jogerős elrendelését 

követően az adós képviseletében csak a felszámoló, illetve az általa meghatalmazott 

jogi képviselő járhat el. Ez azonban nem jelenti azt, hogy abban az esetben, ha a 

folyamatban lévő perben valamelyik fél felszámolás alá kerül, az addigi perbeli 

cselekményeket meg kell ismételni, illetve, hogy a korábbi képviselő részére 

szabályszerűen kézbesített idézéseket és egyéb iratokat a felszámoló, illetve 

meghatalmazottja részére ismételten kézbesíteni kell. A fél felszámolás alá kerülése a 

korábbi törvényes perbeli intézkedésekhez fűződő jogkövetkezményeket ugyanis nem 

érinti.  

 



  

Ennek megfelelően az elsőfokú bíróságnak, miután a konkrét esetben a felszámolás 

jogerős elrendelését megelőzően a II.r. alperest akkori jogi képviselője útján a 2005. 

február 25-i tárgyalásra szabályszerűen megidézte, az idézést a felszámolás kezdő 

időpontját követően nem kellett a felszámoló részére ismételten kiadnia. A 2005. 

február 25-i tárgyalás megtartása tehát törvényes volt. 

 

A tárgyaláson – a felvett 48. számú jegyzőkönyvből kitűnően – az elsőfokú bíróság 

szakértőt hallgatott meg, majd a tárgyalás elhalasztásáról határozott.  

 

Így az, hogy képviselője a tárgyaláson szabályszerű idézés ellenére nem jelent meg, a 

II.r. alperes számára bírói határozatban kifejezésre jutó hátránnyal nem járt. Ha pedig a 

szakvéleményt változatlanul aggályosnak ítélte, annak sem volt akadálya, hogy a 

szakértő ismételt meghallgatását indítványozza, vagy a szakértőhöz intézendő 

kérdéseit, észrevételeit írásban előterjessze. E perbeli nyilatkozatok ugyanis igazolási 

kérelem nélkül is megtehetők. 

 

A tárgyalási határnap elmulasztásának következményei tehát, amint azt az elsőfokú 

bíróság is helyesen állapította meg, igazolás nélkül is elhárítható voltak, és a mulasztás 

a II.r. alperes számára bírói határozatban kifejezésre jutó hátránnyal sem járt.  

 

Mivel igazolás előterjesztésének az adott esetben a Pp.106.§. (2) bekezdés b/ pontjából 

következően nem volt helye. Így az elsőfokú bíróság az igazolási kérelmet a Pp.109.§. 

(2) bekezdése alapján helytállóan utasította el érdemi vizsgálat nélkül. 

Ezért az ítélőtábla az elsőfokú végzést a Pp.259.§-a folytán alkalmazandó Pp.253.§. 

(2) bekezdése alapján helybenhagyta. 

 

 

 

 


