
I. A jövőben keletkező követelésen alapított zálog csak akkor jön létre 

(keletkezik), amikor már egy konkrétan létrejött követelés jogosultjává válik a 

zálogkötelezett. A követelést terhelő zálogjog szabályai a keletkezéssel 

kapcsolatosan a visszamenőleges hatály következményét nem rendelik 

alkalmazni, ezért a felszámolásban csak azok az egyedi követelésekre alapított 

zálogjogok vehetők figyelembe, amelyeknél az adós teljesítése miatt a követelés 

keletkezése a felszámolás kezdőidőpontját megelőzte. 

 

II. A  jövőbeni követelésen fennálló zálogjognak a nyilvántartásba való 

bejegyzése sem  jár azzal a következménnyel, hogy a bejegyzés időpontjában 

keletkezteti a fentiek szerint még létre nem jött követelést terhelő zálogjogot.  

 

III.Az ugyanazon követelést biztosító, ugyanazon zálogtárgyakon fennálló, 

ugyanazon hitelezőt megillető egyedi vagyontárgyat (követelést) és a vagyont 

terhelő zálogjog zálogjogok esetén a hitelező jogosult eldönteni, hogy melyik 

zálogjogára alapítottan terjeszti elő privilegizált hitelezői igényét. 

 

Alkalmazott jogszabályok: Cstv.49/D.§, Ptk. 267.§ (1) bekezdés, 266.§,  

11/2001.(IX.1.) IM.sz.rendelet 1.§ (1) bekezdés 

 

 

Győri Ítélőtábla Fpkhf.IV.25.108/2015/2.szám 

 

 

A stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetnek minősülő adós ellen 

indult felszámolás kezdő időpontja 2013. február 27.  

 

A hitelező és további három pénzintézet (a R.B.Zrt.., a C. B.Zrt. és az O.B. Nyrt.) 

között 2007. október 31-én utóbb többször módosított konzorciális hitelszerződés jött 

létre. A szerződés a hitelezők részéről 2012. szeptember 25-én – 2012. október 9-én 

közokiratba foglaltan is – felmondásra került. A hitelszerződés biztosítékaként a felek 

– többek között – vagyont terhelő keretbiztosítéki jelzálogszerződést kötöttek, 

100.000.000.- euró keretösszeg erejéig, amelyet a Magyar Országos Közjegyzői 

Kamaránál vezetett zálogjogi nyilvántartásba bejegyeztek. A felek zálogtárgyként a 

zálogkötelezett teljes vagyonát jelölték meg, amelybe beletartozott minden olyan 

ingatlan, tárgyi eszköz, készlet, vagy immateriális vagyontárgy, követelés, amely a 

szerződés megkötésének napján a zálogkötelezett tulajdonában áll, vagy amelyre 

vonatkozóan a zálogkötelezett a szerződés megkötését követően a biztosítéki időszak 

alatt tulajdonjogot szerzett.  

 

A 2007. október 31-én megkötött és többször módosított konzorciális hitelszerződés 

további biztosítékaként az adós és a hitelező, mint a szindikált hitelezők megbízott 

ügynöke 2007. október 31-én, utóbb ugyancsak szintén módosított követelést terhelő 

zálogszerződést kötött. A módosított követelést terhelő zálogszerződés szerint 

„„Elzálogosított követelések” a zálogkötelezett alábbi jogviszonyból származó, vagy 

ahhoz kapcsolódóan keletkező bármely jelenlegi, vagy jövőbeni jogai és követelései; 



(i)  Az 1. Melléklet (A) részében (az Elzálogosított Szerződések listája) meghatározott 

elzálogosított szerződések, amelyeknek szerződő fele a zálogkötelezett és azok a 

jövőben megkötött szerződések, amelyekről a zálogkötelezett köteles értesíteni a 

zálogjogosultat a jelen szerződés 5. mellékleteként (Értesítés az Elzálogosított 

Követelések változásáról) csatolt forma szerint;  

(ii) Az 1.  Melléklet (B) részében (Biztosítások listája) meghatározott biztosítások és 

azok a jövőben létrejött biztosítások, amelyekről a zálogkötelezett köteles értesíteni a 

zálogjogosultat a jelen szerződés 5. mellékleteként (Értesítés az Elzálogosított 

Követelések változásáról) csatolt forma szerint.  

„Elzálogosított szerződések” az 1. melléklet (A) részében (az Elzálogosított 

Szerződések listája) felsorolt valamennyi szerződés és minden a jövőben megkötésre 

kerülő szerződés, amely a jelen szerződés 5.2 bekezdése alapján a jelen szerződés 

tárgya lesz.” (a követelést terhelő zálogszerződés 1. pontja).  

A módosított zálogszerződés 5.2. pontja szerint a zálogkötelezett kötelezettséget 

vállalt arra, hogy bármely, az elzálogosított követeléseket érintő változásokról minden 

naptári hónap utolsó napján értesíti a zálogjogosultat a szerződés 5. mellékleteként 

(értesítés az elzálogosított követelések változásáról) csatolt forma szerint, mellékelve 

hozzá az elzálogosított követelések frissített listáját, a szerződéshez 1. mellékletként 

csatolt (az elzálogosított szerződések és biztosítások) formában. A frissített lista a 

felek erre irányuló, bármely további nyilatkozata nélkül automatikusan a szerződés 

tárgyává vált. A zálogszerződés 7.1. pontja a zálogkötelezett részére előírta, hogy 

szerződő partnereit az adott szerződés megkötésétől számított 3 munkanapon belül 

értesítse az elzálogosításról.  

 

A hitelező és a konzorciális hitelszerződésben szerződő további 3 pénzintézet, 2013. 

március 27-i igénybejelentéseit a felszámoló 2013. április 25-én akként igazolta vissza, 

hogy az M.B.Zrt. követeléséből 9.178.892,79 eurót valamint 196.889.317,-Ft-ot a 

Cstv. 49/D §. (1) bekezdése szerinti, 45.574,74 eurót, valamint 3.177.803,-Ft-ot a 

Cstv. 57. §. (1) bekezdés g.) pontja szerinti, 200.000,-Ft-ot a Cstv. 57. §. (1) bekezdés 

f.) pontja szerinti követelésnek, a R.B.Zrt. követeléséből 6.675.954,77 eurót, valamint 

805,61 eurót a Cstv. 49/D §. (1) bekezdése szerinti, 25.591,16 eurót a Cstv. 57. §. (1) 

bekezdés g.) pontja szerinti, 200.000,-Ft-ot a Cstv. 57. §. (1) bekezdés f.) pontja 

szerinti követelésnek, az O.B.Nyrt. követeléséből 6.101.214,25 eurót, valamint további 

1.086,86 eurót és 152.731.627,-Ft-ot, valamint 81.669,-Ft-ot a Cstv. 49/D §. (1) 

bekezdése szerinti, 27.457,49 eurót, valamint 687,343,25 Ft-ot a Cstv. 57. §. (1) 

bekezdés g.) pontja szerinti követelésnek, további 200.000,-Ft-ot nyilvántartásba vételi 

díjként, a C.B.Zrt. követeléséből 5.152.593,15 eurót, valamint 24.319.603,31 Ft-ot a 

Cstv. 49/D § (1) bekezdése szerinti, 105.395,01 eurót, valamint 492.717,45 Ft-ot a 

Cstv. 57. §. (1) bekezdés g.) pontja szerinti, 200.000,-Ft-ot a Cstv. 57. §. (1) bekezdése 

f.) pontja szerinti követelésnek ismert el, s ekként vett nyilvántartásba.  

 

A konzorciális hitelszerződést megkötő pénzintézetek mint zálogjogosult hitelezők és 

a felszámoló a hitelezői igénybejelentéseket megelőzően, 2013. március 5-én 

megállapodást kötöttek, amelynek 2. pontjában rögzítették, hogy a 2007. október 31. 

napján létrejött, majd utóbb módosított követelést terhelő zálogszerződéssel 

elzálogosított követelések kötelezettjei az adósnak az M.B.Zrt-nél vezetett zárolt 



számlájára teljesítenek. A megállapodás 3. pontja tartalmazta, hogy az M.B. Zrt., a C. 

B. Zrt., az O.B.Nyrt, valamint a R.B. Zrt. az adós ellen folyamatban lévő felszámolási 

eljárásban a törvényes határidőn belül a hitelszerződés alapján fennálló követeléseiket 

hitelezői igényként be fogják jelenteni. A felszámoló a megállapodás 4. pontjában 

elismerte, hogy a 2. pont szerinti zárolt számlára az elzálogosított követelésekből 

befolyó bevétel a zálogjogosultat illeti és felé a Cstv. 49/D §. (1) bekezdése alapján 

haladéktalan elszámolási kötelezettsége áll fenn. A zálogjogosultak az adós 

működőképességének fenntartása érdekében tudomásul vették, hogy 2013. május 27. 

napjáig az elzálogosított követelések tekintetében a felszámoló a Cstv. 49/D §. (1) 

bekezdése szerinti kifizetést nem teljesít azzal, hogy ez nem jelent lemondást a 

felszámolás kezdő időpontja és a 2013. május 27. napja között befolyó, zálogjoggal 

terhelt követelésekből való kielégítésről. A felszámoló kötelezettséget vállalt arra, 

hogy a felszámolás kezdő időpontja és 2013. május 27. napja között a zálogjoggal 

terhelt követelésekből befolyt bevételről az M.B. Zrt. által készített kimutatást hetente, 

az azt követő első munkanapon a részére visszaigazolja. Vállalta azt is, hogy 

legkésőbb 2013. október 31. napjáig a felszámolás kezdő időpontja és 2013. május 27. 

napja között befolyt bevételekkel  felé a Cstv. 49/D §. (1) bekezdése szerint elszámol 

és legkésőbb ezen időpontig az M.B.Zrt. által vezetett számlákra a megállapodás 6. 

pontja alapján elkészített kimutatás szerint a Cstv. 49/D §. alapján járó pénzeszközöket 

kifizeti. A megállapodásban a felek rögzítették, hogy annak megkötésére azért is sor 

került, mert az ekként fenntartott működés eredményeként adós és felszámoló 

számítása és vállalása alapján a hitelezők követeléséből mintegy 4-5 millió euró 

megtérülése biztosítható.  

 

A felszámoló a 2013. október 31-i levelében közölte az MKB Bank Zrt-vel - úgy is, 

mint a konzorciális hitelező bankok képviseletében eljáró megbízott ügynökkel -, hogy 

a 2007. október 31. napján létrejött közokiratba foglalt vagyont terhelő 

zálogszerződés, továbbá követelést terhelő zálogszerződés alapján a zálogjogosultakat 

megillető átalakítási jog gyakorlása során a közjegyző előtt megtett, meghatározott 

vagyontárgyakat terhelő keretbiztosítéki jelzáloggá átalakító nyilatkozathoz mellékelt 

és a 11.063/Ü/1587/2012/7. ügyiratszámú okirathoz csatolt dokumentumokban 

részletesen felsorolt ingatlanok, ingóságok, jogok és követelések tekintetében a 

felszámoló a Cstv. 49/D §. (1) bekezdésében meghatározottak szerint jár el. Erre 

tekintettel a zálogtárgyak értékesítése során befolyt vételárból, illetve a követelések 

behajtásából származó bevételből kizárólag a zálogtárgy megőrzésének, 

állagmegóvásának és értékesítésének költségeit, valamint a nettó vételár 5 %-ának 

megfelelő mértékű felszámolói díjat vonja le, a fennmaradó összeget pedig a 

zálogjoggal biztosított követelés kielégítésére fordítja. Figyelemmel azonban arra, 

hogy a vagyont terhelő zálogjogot átalakító nyilatkozathoz mellékelt dokumentumok a 

követelések tekintetében kizárólag a 2012. szeptember 30-ig nyitott vevőköveteléseket 

tartalmazzák, az átalakító nyilatkozatban meg nem jelölt ingatlan, tárgyi eszköz, 

készlet, immateriális vagyontárgy, illetőleg követelés nem egyedi zálogjog tárgyát 

képezi, azok vagyont terhelő zálogjog hatálya alá esnek, így e vagyontárgyak 

értékesítése, követelések behajtása során a felszámoló a Cstv. 49/D §. (2) bekezdése 

szerint jár el. Ennek megfelelően a Cstv. 49/D §. (1) bekezdése szerinti elszámolás alá 

tartozó behajtott követelések összege 2.140.560,-Ft, amelyből 107.028,-Ft felszámolói 



díjat levonva a hitelezői igény kielégítésére jutó összeg 2.033.532,-Ft. A Cstv. 49/D §. 

(1) bekezdése szerinti elszámolás alapján a további vagyontárgyak – transzformátorok 

- értékesítésére is figyelemmel az elszámolás alapján járó hitelezői igény kielégítés 

12.709.882,-Ft.  

A Cstv. 49/D §. (2) bekezdése szerinti elszámolás alá tartozó behajtott követelés 

összege 1.315.255.102,-Ft. Ebből az összegből 741.551,-Ft bankköltséget valamint 

65.762.755,-Ft felszámolói díjat levonva 1.248.750.796,-Ft különbség adódik, 

amelynek 50 %-a, vagyis 624.375.398,-Ft az, ami a hitelezői igény kielégítésére 

szolgál. Az adós további vagyontárgyainak (a közművagyonnak minősülő 

transzformátorok) értékesítéséből befolyt összegekre figyelemmel így a hitelezői igény 

kielégítés a Cstv. 49/D §. (2) bekezdése alapján 629.872.223,-Ft, vagyis a Cstv. 49/ D 

§. (1) és (2) bekezdése alapján összesen 642.582.105,-Ft az, ami hitelezői igény 

kielégítésére fordítandó. A felszámoló közölte azt is, hogy ezt az összeget 

részletekben, 2013. november 20., 2014. január 31., 2014. március 31., valamint 2014. 

május 31-i esedékességgel tudja átutalni a hitelező részére.  

 

A hitelező által előterjesztett kifogást követően az elszámolást a felszámoló 2013. 

november 7. napján módosította. E szerint a Cstv. 49/D §. (1) bekezdése szerinti 

elszámolás alá tartozó behajtott követelések összege 2.140.560,-Ft, amelyből 107.028,-

Ft-os felszámolói díjat levonva a hitelezői igény kielégítés összege 2.033.532,-Ft, a 

közművagyonnak minősülő transzformátorok értékesítésére tekintettel a Cstv. 49/D §. 

(1) bekezdése szerinti elszámolás alapján történő hitelezői igény kielégítés összege 

12.709.882,-Ft. A Cstv. 49/D §. (2) bekezdése szerinti elszámolás alá tartozó behajtott 

követelés 1.315.255.102,-Ft, amelyből 741.551,-Ft bankköltség levonása után a 

különbözet 1.314.513.551,-Ft, a hitelezői igény kielégítésére szolgáló összeg 

657.256.776,-Ft, így a közművagyonnak minősülő transzformátorok értékesítésére is 

tekintettel a Cstv. 49/ D §. (2) bekezdés szerinti elszámolás alapján hitelezi igény 

kielégítés 663.045.276,-Ft. A Cstv. 49/D §. (1) és (2) bekezdése szerint tehát a 

hitelezői igény kielégítése összesen 675.755.158,-Ft, amelyet a felszámoló akként 

teljesít, hogy abból 2013. november 20-ig 125.755.158,-Ft-ot, 2014. január 31-ig 50 

millió Ft-ot, 2014. március 31-ig és 2014. május 31-ig további 50 – 50 millió Ft-ot, a 

vagyon értékesítésekor visszajáró ÁFA-ból pedig 400 millió Ft-ot fog kifizetni a 

hitelező felé.  

 

A jelen eljárás során a felszámoló úgy nyilatkozott, hogy a 2013. november 7-i 

módosított elszámolásban a Cstv. 49/D §. (2) bekezdése szerinti elszámolás alá tartozó 

behajtott követelés összege helyesen 1.343.041.288,-Ft. A hitelezővel közölt 2013. 

november 7-i elszámoláshoz képest mutatkozó 27.786.186,-Ft-ra azonban újabb 

elszámolást nem készített, ezen összeggel kapcsolatban kiutalásra nem került sor.  

 

A hitelező a 2013. november 11-én előterjesztett, majd az eljárás során többször 

módosított kifogásában sérelmezte, hogy a felszámoló a korábbi nyilatkozataitól és a 

2013. március 5-i megállapodástól eltérően követelését nem teljes egészében a Cstv. 

49/D §. (1) bekezdése szerinti követelésként vette figyelembe. Álláspontja szerint a 

jogvita tárgyát képező követelések az adós zárolt számlájára futottak be, a zárolt 



számla forgalma jóval nagyobb volt a felszámoló által közöltnél, így az elszámolás két 

okból is téves:  

-  Egyrészt nem határozza meg jól, mely követelés esik a Cstv. 49/D §. (1), illetőleg 

(2) bekezdése alá, 

-   másrészt pedig ha van olyan követelés, amely a Cstv. 49/D §. (2) bekezdése hatálya 

alá esik, akkor az elszámolás a jóval nagyobb számlaforgalom miatt hiányos, mert a 

teljes számlaforgalomból az egyedi záloggal terhelt követeléseket meghaladóan 

fennmaradó összeg a Cstv. 49/D §. (2) bekezdése alá esik.  

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a 2007. október 31-i egyedi követeléseket biztosító 

zálogszerződés alapján valamennyi jövőbeni követelésre vonatkozóan egyedi zálogjog 

jött létre. A zálogszerződés 5.2. pontja szerinti lista mindössze technikai segítségül 

szolgált, az nem értelmezhető úgy, hogy a zálogszerződés megkötését követően 

létrejött, az egyes listákban nem közölt követelésekre vonatkozóan egyedi zálogjog ne 

jött volna létre. Ezt meghaladóan sérelmezte azt is, hogy felszámolónak sem a Cstv., 

sem a 2013. március 5-i megállapodás alapján arra nem volt lehetősége, hogy a 

hitelezőt megillető összegek kifizetését az általa egyoldalúan meghatározott fizetési 

ütemezés szerint elhalassza. Hangsúlyozta, hogy a Cstv. 49/D §. (1) bekezdése 

haladéktalan elszámolási és kielégítési kötelezettséget ír elő.  

 

A felszámoló a kifogás elutasítását kérte. Elsődlegesen arra hivatkozott, hogy a 

követelések besorolását, minősítését illetően álláspontját megváltoztatta. A vagyont 

terhelő zálogszerződés alapján a felek közjegyzői okiratba foglaltan 

11063/Ü/1587/2012/7. ügyszámon az egyes vagyontárgyakra egyedi zálogjogot 

alapítottak. Ebből következően a Cstv. 49/D §. (1) bekezdése szerinti zálogjoggal 

terhelt egyedi követelések csak azok lehetnek, amelyekről a 2007. október 31-i 

többször módosított egyedi követeléseket terhelő zálogszerződés 5.2. pontjában 

meghatározott lista készült, illetve, amely követeléseket a felek a vagyont terhelő 

zálogjog átalakítása során egyediesítettek, miből következően minden más –  az egyedi 

zálogszerződés mellékletét képező listákban, illetőleg az átalakítás során nem 

nevesített – követelés a Cstv. 49/D  §. (2) bekezdése szerinti vagyont terhelő zálogjog 

tárgyát képezi. Álláspontja szerint a vagyont terhelő zálogjogon belül pedig csak azok 

a követelések vehetők figyelembe, amelyek alapjául szolgáló szerződéskötésre és a 

szerződés alapján az adós teljesítésére a felszámolás kezdő időpontja előtt került sor.  

 

Az elsőfokú bíróság a 42. sorszám alatti, 2014. december 2-án kelt végzésében a 

felszámoló 2013. november 7-én kelt MRMF-9-201/2. számú módosított 

intézkedésének a Cstv. 49/D §. (2) bekezdés szerinti elszámolás alá vont 

1.315.215.102,-Ft, valamint a Cstv. 49/D §. (2) bekezdés szerinti elszámolás alá vont 

663.045.276,-Ft, a Cstv. 49/D §-a alapján mindösszesen számított 675.755.159,-Ft 

hitelezői igény kielégítésére, valamint a fizetési ütemezésnek az utolsó részlet 

összegére vonatkozó részét megsemmisítette. Kötelezte a felszámolót, hogy 30 napon 

belül az adós által a felszámolás kezdő időpontját megelőzően kötött azon 

szerződésekkel kapcsolatban, ahol az adós általi szolgáltatás teljesítése ezen időpontig 

megtörtént, a felek által 2013. március 5-én kötött megállapodásban megjelölt 

elkülönített számlára, az átalakító nyilatkozatban nem nevesített vevőktől 2013. 

október 31-ig befolyt bevétellel a hitelező felé számoljon el oly módon, hogy az 



elszámolásban először a Cstv. 49/D §. (2) bekezdése szerint járjon el, az ennek 

eredményeképpen fennmaradt, az egyes követelések kötelezettjeitől befolyt bevétellel 

pedig a CStv. 49/ D§. (1) bekezdése szerint tételesen számoljon el. Ezt meghaladóan a 

kifogást elutasította.  

 

Végzésének indokolásában rögzítette, hogy a hitelezői követelés alapjául szolgáló 

2007. október 31-én kötött és többször módosított konzorciális hitelszerződést a 

hitelező, mint a konzorcium megbízott ügynöke, 2012. szeptember 25-én azonnali 

hatállyal felmondta, az azonnali hatályú felmondást 2012. október 9-én közokiratba 

foglalták. A vagyont terhelő jelzálogjogot a hitelező és a konzorcium más pénzintézeti 

tagjai, 2012. november 4-én a 11063/Ü/1587/2012/7. számú közokiratba foglaltan 

ingó- és ingatlan-jelzálogjoggá, illetőleg követelést terhelő zálogjoggá alakították át. A 

zálogjogi nyilvántartás szerint az átalakító nyilatkozatot követően létrejött 

keretbiztosítéki ingó zálogjog tárgya a közjegyzői okirat mellékeltében felsorolt 

valamennyi, az adós mint kötelezett tulajdonában álló ingóság, követelés, jog és egyéb 

vagyonelem volt, az ott meghatározottak szerint. Rögzítette, hogy a nyilatkozat 

mellékletét képezte az adós által 2012. szeptember 30-i fordulónappal készített nyitott 

vevők osztályonkénti összesítőjét tartalmazó előzetes lista, amely szerint 

2.218.698.135,-Ft volt a vevőkkel szembeni követelés. Az átalakító nyilatkozat 

melléklete volt az ugyanezen fordulónappal készített nyitott vevők előzetes listája, 

valamint a nyitott vevők osztálykódonkénti előzetes listája, vevőnként és számlánként. 

Az előbbi dokumentumban vevőnként feltűntetésre került a partnerszám, a követelés 

bruttó összege, annak nyitott összege, valamint az is, hogy a követelés 30, 31-60, 31-

90, vagy 91 napon túli követelés-e. Az utóbbi 45 oldalas dokumentumban a vevő neve, 

főkönyvi partnerszáma, a követelés bruttó és nyitott összege, a számlakibocsátás 

dátuma és esedékessége került megjelölésre. 2012. október 28-án az adós megküldte 

az engedményezett és elzálogosított szerződések listáját a hitelezőnek, amely a vele 

szerződő felek nevét, székhelyét, a szerződés tárgyát, a szerződéskötés dátumát és 

számát tartalmazta.  

Az elsőfokú bíróság rögzítette, hogy a tevékenységzáró leltár szerint 2013. február 26-

án a vevőkövetelések könyv szerinti értéke 2.133.006.735,-Ft volt.  

 

A törvényszék hangsúlyozta, hogy a Cstv. 6. §. (3) bekezdése folytán alkalmazandó 

Pp. 3. §. (2) bekezdése és Pp. 215. §. szerint a jelen eljárásban a kifogás és az arra tett 

felszámolói nyilatkozat határozta meg a döntés kereteit. 

 

A hitelező módosított kifogására figyelemmel a Cstv. 51. §. (1) bekezdése alapján az 

nem képezte a jelen eljárás tárgyát, hogy a 2013. november 7-i módosított elszámolás 

mennyiben helyes a transzformátorok értékesítéséből befolyt összegekkel 

kapcsolatban. 

 

A hitelezőt megillető zálogjogot illetően az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 266. §. (1) és 

(2) bekezdésében, 267. §. (1) bekezdésében, valamint az 1960. évi 11. tvr. (Ptké. I.) 

47. §. (1) bekezdésében írtakra figyelemmel kifejtette, hogy a szindikátusi hitelezőket 

vagyont terhelő zálogjog illette meg 100.000.000.- euró keretbiztosítéki összeg erejéig 

az adós teljes vagyonán a 2007. október 31-i vagyont terhelő zálogszerződés szerint. 



Ezen túlmenően a kifogást előterjesztő hitelezőt további biztosítékként az ugyanezen a 

napon létrejött követeléseket terhelő zálogszerződés alapján az egyedi zálogszerződés 

megkötésekor már fennálló, illetőleg a szerződés megkötését követően létrejött 

követelésekre is zálogjog illette meg. Ebből következően pedig azt lehetett 

megállapítani, hogy a követelések tekintetében a két zálogszerződés (a vagyont terhelő 

és az egyedi követelésekre vonatkozóan létrejött) tárgya eredetileg azonos volt. A 

különböző zálogjogok egymáshoz való viszonyának vizsgálata során a Ptk. 256. §. (1) 

bekezdése, valamint a Ptk. 266. §. (3) bekezdése alapján arra az álláspontra 

helyezkedett, hogy a vagyont terhelő zálogjog és a követelést terhelő zálogjog egymás 

közötti viszonyában az ugyanazon a napon alapított, a vagyont terhelő zálogjog 

megelőzi a rangsorban a követelést terhelő zálogjogot. Rámutatott, hogy az átalakító 

nyilatkozat megtételéig a vagyont terhelő zálog megelőzte a követelést terhelő 

zálogjogot. Az átalakító nyilatkozat megtételét követően az annak mellékletében 

tételesen felsorolt követelésekre a közjegyzői tanúsítvány szerint ingó zálogjog 

keletkezett, ennek ranghelye azonban a vagyont terhelő zálogjoggal azonos, 

figyelemmel a BH 2006.120. eseti döntésben, valamint a Ptk. 267. §. (1) 

bekezdésében, a  (helyesen) 11/2011. (XI.1.) IM rendelet 8. §. (1) bekezdésében és a 

Ptk. 266. §. (3) bekezdésében foglaltakra. Erre tekintettel nem találta alaposnak azt a 

hitelezői álláspontot, mely szerint a követelést terhelő zálogszerződés alapján a 

hitelezőnek első ranghelyi, míg a vagyont terhelő zálogszerződés alapján második 

ranghelyi zálogjoga keletkezett. 

 

Rögzítette, hogy a felszámoló által csatolt, a tevékenységzáró leltárban feltűntetett 

nyitott vevőkövetelések kimutatása szerint voltak olyan követelések, amelyre nézve a 

szerződést az adós és üzleti partnere az átalakító nyilatkozat megtétele után, de a 

felszámolás kezdő időpontja előtt kötötték meg. A felek egyező nyilatkozatára 

figyelemmel nem vitatott tényként vette figyelembe, hogy az átalakító nyilatkozatban 

nem nevesített követelések tekintetében a vagyont terhelő zálogjog fennmaradt (BDT 

2014.3104.).  

 

Az elsőfokú bíróság alaptalannak találta a felszámoló azon hivatkozását, mely szerint a 

2013. március 5-i megállapodás 4. pontja érvénytelen. Kifejtette, hogy az a felszámoló 

által hivatkozott ok, mely szerint a megállapodás megkötésekor a felszámoló szervezet 

még nem ismerte, hogy milyen zálogkötelezettségei vannak az adósnak, a hitelezői 

igényt pedig még nem jelentették be, így annak felülvizsgálatára sem kerülhetett sor, 

nem eredményezi a megállapodás érvénytelenségét. Amennyiben a felszámoló úgy tett 

jognyilatkozatot, hogy annak során nem a kellő gondosságot tanúsította, az legfeljebb 

a Cstv. 54. §-ába foglalt kártérítési felelősséget vonhatja maga után, de a felszámoló 

ezen magatartása nem ütközik jogszabályba. Hangsúlyozta, hogy a követelés 

besorolására vonatkozó rendelkezés semmissége mint jogkövetkezmény akkor áll be a 

felszámoló által felhívott, a Ptk. 200. §. (2) bekezdése szerint, ha a megállapodás 

valamely pontja alapján nem a Cstv. 49/D §. (2) bekezdése szerinti elszámolásnak van 

helye, ha a besorolás a rendelkezésre álló adatok alapján eltér a jogszabály kógens 

rendelkezéseitől (BH 2002.501.). Hangsúlyozta, hogy a bírói gyakorlat szerint a 

felszámoló utóbb is módosíthatja a követelések besorolásával kapcsolatos álláspontját 



(BH 1997.310.). Ebből következően a felszámoló a követelések minősítését, 

besorolását érintő nyilatkozatához nem volt kötve.  

 

A felszámoló által nem vitatott hitelezői előadás szerint az átalakító nyilatkozat 

megtétele és a felszámolás kezdő időpontja között a hitelező nem gyakorolta a 

követelést terhelő zálogszerződés 6.3. pontjában foglalt kielégítés jogát. A felek között  

nem volt vitatott az sem, hogy a zálogjogosult kezéhez teljesítés nem történt. Ezért a 

fennmaradt, vagyont terhelő zálogjog és a követelést terhelő zálogjog vonatkozásában 

a törvényszék álláspontja szerint változatlanul a Ptk. 266. §. (3) bekezdése az irányadó. 

A Ptké. I. 48. §. (1) bekezdésében írtakra is figyelemmel, a hitelező által ebben a 

részében nem vitatott felszámolói álláspontból következően az állapítható meg, hogy 

az átalakító nyilatkozat után az adós vagyonába került követelés (ezt követően kötött 

szerződéssel, vagy megrendeléssel keletkezett) szolgál a kielégítés alapjául, amelyre a 

rangsor elve folytán a Cstv. 49/D §. (2) bekezdését kell alkalmazni, s a felszámolónak 

az e jogszabályhelyben írtak szerint kell elszámolnia a zálogjogosult felé, míg a 

fennmaradó 50 % tekintetében a követelést terhelő (egyedi) zálogszerződés alapján 

kell eljárni (BDT 2012.2671.).  

 

Az elsőfokú bíróság ezt követően vizsgálta, hogy e felszámolási elveket követően mi 

az az időszak, amelyre nézve a felszámoló számadási kötelezettsége fennáll. A Ptk. 

266. §. (1) bekezdésében, a Cstv. 49/A-D §-aiban, a Cstv. 49/D §. (1) és (2) 

bekezdésében írtakat egybevetve a törvényszék arra az álláspontra helyezkedett, hogy 

a felszámolás kezdő időpontját követően az adós gazdálkodó tevékenységének 

folytatása esetén a vagyontárgyak értékének és formájának állandó változása miatt 

meg kell különböztetni az adós által végzett rendes gazdálkodás körében folytatott 

értékesítést a felszámolás alatti vagyontárgyak értékesítésétől. Az ezzel ellentétes 

álláspont ugyanis oda vezetne, hogy a vagyont terhelő zálogjog esetén minden egyes 

értékesítés után a befolyt összeg 50 %-át kellene átutalni a hitelező részére, ez esetben 

pedig nem lenne folytatható a felszámolás alatti tevékenység. E körben utalt a Győri 

Ítélőtábla Fpkhf.IV.25.344/2013/2. számú döntésére. Ebből következően a törvényszék 

nem találta alaposnak a hitelező azon álláspontját, hogy a felszámolás kezdő 

időpontjától a 2013. október 31-ig terjedő időszakra a felszámolónak teljes körű 

elszámolási kötelezettsége lenne a hitelező felé. Rögzítette, hogy kizáró jogszabályi 

rendelkezés hiányában azonban nincs akadálya annak, hogy az elszámolás a 

felszámolás alatt befolyt azon követelésekre terjedjen ki, amellyel kapcsolatban a 

vevők a kezdő időpontot megelőző adósi teljesítéssel szembeni ellenszolgáltatást 

teljesítettek.  

 

A felszámolónak a fizetési ütemezéssel kapcsolatos álláspontjával kapcsolatban 

kifejtette,hogy a Cstv. 49/D §. (1) és (2) bekezdése szerinti, haladéktalan elszámolási 

kötelezettség az újabb ítélkezési gyakorlat szerint úgy értelmezendő, hogy a 

felszámolónak a Cstv. 49. §. (5) bekezdésében megállapított 30 napos időtartamra 

tekintettel csak a jogvesztő határidő eltelte után kell az elszámolást megejtenie a 

hitelezők felé. Ezt meghaladóan azonban a jelen esetben figyelemmel kell lenni arra is, 

hogy a 268/2012. (IX.20.) Kormányrendelet az adóst stratégiailag kiemelt jelentőségű 

gazdálkodó szervezetnek minősítette és megállapította, hogy vonatkozásában a Cstv. 



65-67., valamint 68-70. §-át is alkalmazni kell. Ebből következően – figyelemmel a 

Cstv. 68. §. (2) bekezdésében és 70. §. (1) bekezdésében írtakra – a stratégiailag 

kiemelt jelentőségű adós elleni felszámolási eljárásban a Cstv. 69-70. §-aiban 

meghatározott különleges eljárási szabályok szerint meghatározó jelentősége van a 

működő üzemkénti értékesítésnek. Ez a cél ugyan nem tekinthető abszolútnak, 

azonban a jogszabály a felszámoló számára kötelezettségként írja elő, hogy legalább 

egy alkalommal kísérelje meg az ilyen értékesítési módot. E jogalkotói célra 

figyelemmel az elsőfokú bíróság álláspontja szerint az általános szabályok szerinti 

haladéktalan kifizetés helyett a Cstv. 69-70. §. szerinti különleges eljárásban lehetőség 

van arra, hogy a költségek levonása után fennmaradó és a Cstv. 49/D §. alapján járó 

összeg a zálogjogosult hitelező részére ne azonnal és ne teljes körűen kerüljön 

kifizetésre. A törvényszék hangsúlyozta, hogy a Cstv. 70. §. (5) bekezdésébe foglalt 

utaló szabály folytán alkalmazandó Cstv. 49/D §. (5) bekezdése szerinti 30 napos 

jogvesztő határidő sem telt el. Álláspontja szerint annak megítélése, hogy mi az az 

összeg, amelyre a zálogjogosult hitelező részére járó összegből a működő üzemként 

történő értékesítés megkísérlése érdekében szükség van, a felszámoló 

kompetenciájába, s így a Cstv. 54. §-a szerinti felelősségi körbe tartozik.  

 

A törvényszék rögzítette, hogy a pénzforgalmi számlára a felszámolás kezdő 

időpontjától 2013. október 31-ig 14.608.341,55 euró folyt be. A tevékenységzáró 

leletár szerint 2.133.006.735,-Ft volt az adóst megillető követelések összege 2013. 

február 26-án. A felszámoló módosított nyilatkozata szerint ezen összegből összesen 

1.343.041.288,-Ft folyt be. Rögzítette, hogy a bíróság felhívására a felszámoló által 

csatolt iratok önmagukban nem voltak elégségesek annak alátámasztására, hogy a 

felszámoló által adott elszámolás teljes körű volt. A felszámoló nem tett teljes körűen 

eleget azon kötelezettségének, hogy igazolja, a felszámolás kezdő időpontja előtti 

tevékenységből eredő szolgáltatások ellenértékeként mindössze 4.517.792,6 euró folyt 

be az elkülönített számlára. Hangsúlyozta, hogy maga a felszámoló is elismerte, hogy 

az eljárás során tett nyilatkozatában hat esetben a követelés elszámolása nem történt 

meg, s a korrigált felszámolói nyilatkozathoz képest újabb elszámolásra nem került 

sor. Rámutatott, hogy a felszámolónak a tevékenységzáró leltárban feltűntetett 

adatokból kiindulva kell az elszámolást elkészítenie, a figyelembe veendő időszaknál a 

felszámolás kezdő időpontjáig kötött szerződések közül el kell különíteni azokat, 

amelyek alapján az adós az őt terhelő szolgáltatást teljesítette. Ehhez képest a 

felszámolónak a hitelező által küldött bankszámla-kivonatok alapján egyenként meg 

kell vizsgálnia és az elszámolásban tételesen fel kell tüntetnie, hogy az egyes 

kötelezettek milyen esedékességgel, milyen sorszámú számla alapján, mikor utaltak át 

és milyen összegű követelést az elkülönített számlára. Az elszámolást oly módon kell 

elkészíteni, hogy abban fel kell tüntetni a tranzakció azonosítóját is. Csak ezen adatok 

birtokában lehet kétséget kizáróan azonosítani a pénzforgalmi számlán megjelenő 

követeléseket, vagyis azt, hogy azok milyen szerződésből, milyen esedékességgel, 

mikori adósi teljesítés alapján kerültek kifizetésre. A tételesen és ily módon 

azonosításra alkalmasan meghatározott követelések együttes értékéből a behajtással 

együtt járó bankköltség, valamint a felszámolói díj levonása után fennmaradó 50 % a 

szindikátust illeti meg, az ezt meghaladó követelésrésszel pedig a Cstv. 49/ D§. (1) 

bekezdése szerint kell elszámolni.  



 

Az elsőfokú eljárás költségeiről a Pp. 81. §. (1) bekezdése alapján határozott, 

figyelemmel arra, hogy az utóbb módosított kifogás kizárólag az elszámolásban 

szereplő követelésekkel kapcsolatban került előterjesztésre, s az részben vezetett 

eredményre.  

 

Az elsőfokú végzés ellen a hitelező terjesztett elő fellebbezést, amelyben azon 

rendelkezések megváltoztatását kérte, melyek szerint a felszámoló elszámolásának 

csak a felszámolás kezdő időpontja előtti adósi szolgáltatások ellenértékére kell 

kiterjednie, a fizetési ütemezésre a felszámolónak lehetősége van, s a vagyont terhelő 

zálogjog alapján történő kielégítést követően kerülhet csak sor a Cstv. 49/D §. (1) 

bekezdése szerinti elszámolásra.  

 

Álláspontja szerint a követeléseket terhelő zálogjog – ranghelytől függetlenül – 

valamennyi jövőbeni követelésen fennállt, az nem csak a 2007. október 31-i 

követeléseken alapított zálogszerződés mellékletét képező listák szerinti követelésekre 

terjed ki. Sérelmezte, hogy a határozat rendelkező részéből és indokolásából 

megállapíthatóan a törvényszék kizárta az elszámolásból az átalakító nyilatkozatban 

nevesített, a Cstv. 49/D §. (1) bekezdése szerinti elszámolandó követelésekből befolyt 

összegeket, ennek azonban indokát egyáltalán nem adta. Álláspontja szerint 

ténybelileg és jogilag nem alátámasztott az az elsőfokú bírósági álláspont, mely szerint 

a tevékenységzáró leltárban nyitott vevői követelések azok a követelések, amelyekre 

nézve a szerződés a kezdő időpont előtt köttetett. Emellett ugyanis lehetnek olyan 

követelések, amelyek a tevékenységzáró leltárban nem szerepelnek, a szerződést a 

kezdő időpont előtt kötötték, de a teljesítésre oly módon került sor, hogy az a 

zárómérlegben, leltárban nem szerepelt. A felszámoló elszámolási kötelezettsége nem 

csak a felszámolás kezdő időpontjáig áll fenn. Éppen a Cstv. 49/D §. (1) és (2) 

bekezdése zárja ki azt a jogértelmezést, hogy az elszámolást csak azokra a 

követelésekre kell kiterjeszteni, amelyek a kezdő időpont előtti adósi szolgáltatás 

ellenértékei. A behajtott követelés maga a vagyontárgy, amelyre a hitelezőt egyedi 

ingó zálogjog illette meg. Hangsúlyozta, hogy a Cstv. 49/D §. szabályai kógensek, azt 

a különleges eljárás, vagyis a Cstv. 69-70. §-ai nem írják felül, így a fizetési ütemezés 

körében kifejtett elsőbírói álláspont téves. Amennyiben a törvényszék végzésében 

ezzel kapcsolatban kifejtettek elfogadhatóak lennének, a felszámolónak kellett volna 

bizonyítani, mekkora az az összeg, amelyre az elsőfokú végzésben írt célok érdekében 

szükség van. A határozat nem tesz említést arról sem, hogy a kezdő időpontot 

követően befolyt követelésekből a hitelező miként nyert kielégítést. Rámutatott, hogy 

a jelen eljárás tárgyát nem képező közbenső mérleg szerint az elsőfokú határozatban írt 

forráshiány a működőképességet illetően nem állapítható meg. Hangsúlyozta, hogy az 

elsőfokú határozat indokolásában kifejtettektől eltérően a Cstv. 49/D §. (2) bekezdése 

nem ad lehetőséget arra, hogy a vagyont terhelő zálogjog értékesítéséből befolyt 

vételárból a felszámoló díja (díjelőlege) levonásra kerüljön.  

 

A felszámoló fellebbezésében elsődlegesen az elsőfokú végzés teljes körű 

megváltoztatását, a kifogást elutasítását, másodlagosan a törvényszék határozatának 

részbeni megváltoztatását kérte akként, hogy az új elszámolás elkészítésére vonatkozó 



rendelkezések során az ítélőtábla azt írja elő a felszámolónak, hogy a vagyont terhelő 

zálogjognak a 11063/Ü/1587/2012/7. számú közjegyzői okiratba foglalt átalakítása 

során részletesen felsorolt követeléseket a Cstv. 49/D §. (1) bekezdése alapján, minden 

egyéb, a biztosítéki szerződések megszűnéséig, de legfeljebb a felszámolás kezdő 

időpontjáig teljesített szerződésekből származó követelést pedig a Cstv. 49/ D §. (2) 

bekezdés alapján számoljon el. Hangsúlyozta, hogy a 2007. október 31-i, a követelést 

terhelő zálogszerződés rendelkezéseiből az következik, hogy a vagyont terhelő 

zálogjogra is tekintettel a követeléseket illetően többes biztosítéki kikötés jött létre a 

felek között. Az egyes követelések eleve a vagyont terhelő zálog részét képezték, azok 

az egyedi szerződéshez kapcsolódó listák frissítésével váltak egyedi zálogtárggyá. A 

hitelszerződés felmondásával a biztosítéki időszak is megszűnt, így 2012. október 9. – 

2013. február 27-i időszakban keletkezett követelésekre a zálogjog nem terjed ki. 

Álláspontja szerint csak a vagyont terhelő zálogjog átalakítása során nevesített 

követeléseknél kell a Cstv. 49/D §. (1) bekezdése szerint eljárni. A követelésekre 

alapított zálogszerződés szerint a zálogjog tárgyát képező követelések nem 

egyediesítettek, az abban meghatározott szerződések és biztosítások összességükben – 

és nem egyenként, követelésenként – képezték a zálog tárgyát, így a helyes elszámolás 

az, ha az átalakításnál nem nevesített követelésekkel a felszámoló a Cstv. 49/D §. (2) 

bekezdése szerint jár el. Vitatta az elsőfokú bíróság megállapítását azzal kapcsolatban, 

hogy az egyes, a felszámoló által hivatkozott pénzügyi teljesítések nem azonosíthatók. 

A 2013. február 26-i tevékenységzáró beszámoló fordulónapján fennálló számlaszintű 

értékvesztés nélküli vevőleltár hiánytalanul és pontosan azonosíthatóan tartalmazta 

azokat a vevőköveteléseket, amelyeket az adós a felszámolást megelőző tevékenysége 

alapján kibocsátott számlákban érvényesített és amelyek pénzügyi rendezése 2013. 

február 26. napján, vagyis a felszámolás kezdő időpontját megelőző nappal még nem 

történt meg. Osztotta az elsőfokú bíróság álláspontját azt illetően, hogy a fizetési 

ütemezésre a felszámolónak a különleges eljárási szabályok alapján lehetősége volt.  

 

A hitelező a felszámoló fellebbezésére tett észrevételében hangsúlyozta, hogy a 

hitelszerződés felmondásával a biztosítéki időszak nem ért véget. Vitatta a 

felszámolónak a követelések azonosíthatóságával kapcsolatos álláspontját. Ezt 

meghaladóan fenntartotta az elsőfokú eljárás során és a fellebbezésében előadottakat.  

 

A felszámoló a hitelező fellebbezésére tett észrevételében azon álláspontját fejtette ki, 

hogy az elsőfokú bíróság nem a tevékenységzáró leltárban szereplő nyitott 

vevőkövetelések, hanem a felszámolás kezdő időpontja előtt kötött szerződések 

alapján az adós által a felszámolás kezdő időpontjáig teljesített szerződésekből az 

elszámolással érintett időszak végéig befolyt követelések vonatkozásában írta elő a 

felszámoló elszámolási kötelezettségét, így az elsőfokú bíróság a tevékenységzáró 

leltár adataitól függetlenül írta azt elő, hogy az elszámolási időszakban a zárolt 

számlára a felszámolás kezdő időpontja előtt teljesített szerződések ellenértékeként 

2013. október 31-ig befolyt minden egyes jóváírást tételesen és egyenként kell 

megvizsgálni. Ebből következően a hitelező fellebbezésében alaptalanul hivatkozott 

arra, hogy az elsőfokú bíróság döntése azért jogszabálysértő, mert az elszámolással 

érintett követelések köre kapcsán a felszámolás kezdő időpontjáig elvégzett 

tevékenység ellenértékeként befolyt követeléseket a tevékenységzáró leltárban 



szereplő nyitott vevőkövetelésekkel azonosította a törvényszék. Fenntartotta, hogy a 

felszámolás kezdő időpontját követően teljesített szállítások utáni követelések az adós 

felszámolási eljárás alatti rendes gazdálkodásából származó követelések, ekként azok 

nem vonhatók a Cstv. 49/D §-a szerinti elszámolási kötelezettség hatálya alá. A rendes 

gazdálkodás eredményeként befolyó egyes vevőkövetelésekre a hitelező nem tarthat 

igényt, csak a felszámolási zárómérleg szerinti eredmény szolgál a hitelezői követelés 

fedezetéül, mert a rendes gazdálkodás során a felszámoló nem a felszámolási vagyont 

értékesíti. Álláspontja szerint a hitelező fellebbezésében alaptalanul hivatkozott a jelen 

eljárás tárgyát nem képező közbenső mérlegre.  

 

A hitelező fellebbezése részben alapos, a felszámoló fellebbezése nem alapos: 

 

A módosított kifogás szerint a felek közötti jogvitában eldöntendő jogkérdések a 

következők voltak: 

 

1) A jövőben keletkező követelésre kiterjedő zálogjog az ilyen tartalmú 

zálogszerződés megkötésével, avagy egy attól eltérő (későbbi) időpontban, egy 

további jogi tény bekövetkeztekor keletkezik-e? 

A kérésre adott válasz alapvető fontosságú a felek közötti jogvitában, mert a 

Cstv.49/D. § (1) bekezdése értelmében a felszámolási eljárásban csak az zálogjog jár 

az ott szabályozott jogkövetkezményekkel, amely a felszámolás kezdő időpontja előtt 

keletkezett.  

Ptk.267.§ (1) bekezdésében szabályozott lehetőség alapján jövőben keletkező 

követelésen is alapítható zálogjog, s e jogszabályhely arra is módot ad, hogy a 

zálogjog tárgyát képező követelések meghatározására körülírással kerüljön sor. Ebből 

a lehetőségből következően érvényesen jön létre az a zálogszerződés, amely a zálogjog 

tárgyául egy még nem létező követelést határoz meg, akár úgy hogy konkrétan 

megjelöli a majdani követelés egyediesítésére vonatkozó adatokat (például: a  

kötelezett személye, a követelés jogcíme, összege), akár úgy hogy „körülírja” azokat 

tartalmi ismérveket, amelyek (majd) egyértelműen alkalmasak (lesznek) a majdani 

zálogtárgyak beazonosítására. A későbbi beazonosításhoz elegendő, ezért a 

körülírással történő meghatározhatóság követelményét kielégíti az a legtágabb 

körülírás is például, hogy „a zálogkötelezettnek a gazdálkodási tevékenysége körében 

bármely üzleti partnerével szemben keletkező, bármely jogcímen fennálló követelése”. 

 

Az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) e szabályozása nem különböztette meg egymástól 

élesen a zálogjog megalapítását (a 2013. évi V. törvény 5:88. §., 5:89. §.), és annak 

létrejöttét (2013. évi V. törvény 5:87. §.).  

A Ptk. 268. §. (1) bekezdése szerint, ha az elzálogosított követelés a zálogtárgyból 

való kielégítési jog megnyílta előtt válik esedékessé, az elzálogosított követelést annak 

kötelezettje – a zálogszerződés eltérő rendelkezése hiányában – csak a zálogjogosult és 

a követelés jogosultja kezéhez együttesen teljesítheti, a pénzkövetelést azonban 

mindkét jogosult javára bírósági letétbe helyezéssel kell teljesíteni, ha bármelyikük ezt 

kívánja. A Ptk. 268. §. (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy ha az elzálogosított 

követelés a zálogtárgyból való kielégítési jog megnyílta után válik esedékessé és azt a 



zálogjog érvényesítése során nem értékesítették, e követelést annak kötelezettje – a 

zálogszerződés eltérő rendelkezése hiányában – csak a zálogjogosultnak teljesítheti.  

E jogszabályi rendelkezésekből következően a követelésen fennálló zálogjog 

fennálltát, létét nem befolyásolja az, hogy a követelés mikor vált esedékessé. 

 

Ettől különböző kérdés viszont az, hogy az érvényes szerződés alapján egy még nem 

létező vagyontárgyon (követelésen), keletkezhet-e zálogjog a vagyontárgy keletkezését 

megelőző időpontban, azaz még általánosabban megfogalmazva: keletkezhet-e 

(korlátolt) dologi jog akkor, amikor annak még nincsen tárgya. /A dolog és a követelés 

e tekintetben azonosan kezelendő, amire kifejezett rendelkezést a Ptk.268.§ (5) 

bekezdése/. Miként a dologi jogi szabályok szerint tulajdonjog tárgya sem lehet még 

nem létező dolog, a zálogjog tárgya sem lehet még nem létező vagyontárgy 

(követelés). Ez természetesen nem zárja ki azt, hogy jogszabály kifejezetten akként 

rendelkezhessen, hogy egy későbbi jogi tény bekövetkeztével keletkezik ugyan a 

szerződéssel jövőbeni vagyontárgyra megalapított zálogjog, azonban korábbi 

időpontra visszamenő hatállyal, ami tartalmilag azt jelenti, hogy a jogkövetkezmények 

szempontjából azzal a fikcióval kell élni, mint ha korábban keletkezett volna. 

Az ingó jelzálogra vonatkozó szabály / Ptk.262.§ (5) bekezdés/ akként rendelkezik, 

hogy a zálogjogi nyilvántartásba bejegyzett zálogjog tárgya lehet – a rendelkezési jog 

megszerzésétől függő hatállyal – olyan dolog is, amelyre a zálogkötelezett a 

zálogszerződés megkötése után szerzi meg a rendelkezési jogot. Az ilyen zálogjog 

ranghelyét a bejegyzésének időpontja határozza meg. 

A Ptk.266.§ (1) bekezdésében szabályozott vagyont terhelő zálogjog fogalmából 

következik az, hogy minden a megalapításhoz képest később a vagyonba (azaz a 

zálogtárgyba) kerülő vagyonelem (ingóság, követelés) a bejegyzés ranghelyén, azaz 

visszamenőleges hatállyal hozza létre az adott vagyonelemre is a zálogjogot. 

A 266.§ (3) bekezdése pedig szintén a vagyont terhelő zálogjog tekintetében mondja ki 

azt, hogy az egyedi zálogtárgyat terhelő zálogjoggá történő átalakítást követően a 

jogosult a vagyont terhelő zálogjog bejegyezésének ranghelyén gyakorolhatja 

kielégítési jogát (a törvényben részletezett korlátokkal). 

A rendelkezési jog megszerzése alatt a fenti jogszabályok értelmezése során nem csak 

a tulajdonjog megszerzése (vagy az azt korlátozó elidegenítési korlátozás megszűnte) 

értendő, hanem magának a vagyontárgynak (dolog, követelés) létrejötte is, hiszen a 

fentebb kifejtettek miatt a dologi jog (és annak részjogosítványa) annak tárgya nélkül 

nem értelmezhető. 

Összegezve a kifejtetteket: a bíróság álláspontja szerint a jövőben keletkező követelés 

ugyan elzálogosítható érvényesen, abból azonban („a szerződés alapján”) csak akkor 

keletkezik a konkrét követelést terhelő zálogjog, amikor már egy konkrétan létrejött 

követelés jogosultjává válik a zálogkötelezett. Egy szerződés alapján az adós által 

teljesítendő szolgáltatás (termék szállítása) ellenértékére vonatkozó követelés pedig 

akkor jön létre – eltérő, például előleg fizetésére vonatkozó szerződési kikötés 

hiányában –, amikor a főszolgáltatás kötelezettje a saját szolgáltatását már teljesítette. 

(Ezen nem változtat a fizetési időpont megállapodáson alapuló későbbi esedékessége 

sem). 

Mivel a követelést terhelő zálogjog szabályai között (267-268.§) nincsen olyan, 

amelyik a keletkezéssel kapcsolatosan a visszamenőleges hatály következményét 



rendelné alkalmazni (miként a fentebb idézett ranghely szabályok), a Cstv. 49/D.§-

ának idézett előírása szerint a felszámolásban csak azok az egyedi követelésekre 

alapított zálogjogok vehetők figyelembe, amelyeknél az adós teljesítése a felszámolás 

kezdőidőpontját megelőzte. 

Megjegyzendő, hogy a zálogjogi nyilvántartás részletes szabályait megállapító 

11/2001.(IX.1.) IM.sz.rendelet 1.§ (1) bekezdésébe foglalt kifejezett rendelkezés 

szerint e nyilvántartásba csak az ingó (ingatlanhoz képest más) dolgokat, valamint a 

vagyont terhelő zálogjogot lehet bejegyezni, tehát az sem az egyedi követelésen, sem a 

vagyont terhelő zálogból egyediesített követelésen alapított zálogjog nyilvántartására 

nem szolgál. Ekként önmagában a jövőbeni követelésen fennálló zálogjognak a 

nyilvántartásba való bejegyzése nem is járhatott azzal a következménnyel, hogy azáltal 

a bejegyzés időpontjában keletkeztette a még létre nem jött követelést terhelő 

zálogjogot. Ugyanakkor a ténylegesen – a fentebb kifejtettek értelemben – már 

„keletkezett” követeléseken pedig a zálogjog függetlenül a bejegyzéstől a követelés 

keletkezési időpontjában létrejött. A vagyont terhelő zálogjognak a  Ptk.266.§ (2) 

bekezdése szerinti átalakítása folytán az átalakítás időpontjában már létező 

követelésekre az egyediesített, követelést terhelő zálogjog a vagyont terhelő zálogjog 

ranghelyét megtartja. Az átalakítás időpontjában még (az elzálogosított követelés 

ellenértékét jelentő szolgáltatás teljesítésének hiányában ) nem létező követelésre 

egyedi zálogjog az átalakítással nem jön létre, mert a zálogjog tárgya  ebben az 

időpontban még nem létezik. Így az átalakított jövőbeni követelésre vonatkozó 

zálogjogot – létrejöttének hiányában – nem illeti meg a Ptk. 266.§ (3) bekezdése 

szerinti, a vagyont terhelő zálogjoggal azonos ranghely. Az átalakítás ebben az esetben 

jövőbeni egyedi követelésre alapít zálogjogot, amely a követelés keletkezésével jön 

létre, rangsorára Ptk. 256.§ (1) bekezdése alapján a követelés keletkezésének időpontja 

az irányadó. 

 

2) Ha ugyanazon a jövőben létrejövő követelésen vagyont terhelő zálogjogot és 

(egyedi) követelést terhelő zálogjogot is alapítanak, mi a kétfajta zálogjog egymáshoz 

való viszonya abban az esetben, ha nem csak az érintett vagyontárgyak (követelések) 

azonosak, hanem a kétfajta zálogjog jogosultja is ugyanaz a személy? Ehhez 

kapcsolódóan a jelen eljárásban vizsgálni kellett azt is, hogy a 2007. október 31-i 

többször módosított követelést terhelő zálogszerződés alapján létrejött-e egyedi 

zálogjog az adós követelésein, s ha igen, az egyedi zálogjog(ok) valamennyi 

követelésen létrejött(ek)-e, vagy csak azokon a követeléseken, amelyeket a módosított 

szerződés 5.2. pontja szerinti listán az adós nevesített.  

 

Az elsőfokú eljárás során a felszámoló hivatkozott arra, hogy a követelést terhelő 

zálogszerződés szerinti zálogjog csak azokra a követelésekre vonatkozóan jött létre, 

amelyek a szerződés 5.2. pontja szerinti listában nevesítésre kerültek. Az elsőfokú 

bíróság végzésének indokolásában – helyesen – érdemben arra az álláspontra 

helyezkedett, hogy a 2007. október 31-i egyedi követelésekre alapított zálogszerződés 

valamennyi jövőbeni követelésre létrejött ( ez azonban a korábbiakban kifejtettek 

szerint nem jelenti azt, hogy a zálogjog is létrejött volna a jövőbeni követelésekre). A 

zálogszerződés 5.2. pontja nem értelmezhető akként, hogy a tájékoztatást, technikai 

segítséget jelentő lista szerinti követelések képezték volna csak az egyedi zálogjog 



tárgyát. A felszámoló ezen álláspontjának ellentmond az is, hogy a követelést terhelő 

zálogszerződés 7.1. pontja szerint a zálogkötelezett kötelezettsége volt a jövőbeni 

szerződéses partnereknek az egyes szerződések megkötésétől számított 3 munkanapon 

belüli értesítése arról, hogy a követelését zálogjog terheli. E kötelezettség pedig az 

eleinte negyedévente, utóbb havonta készítendő „listafrissítéstől” függetlenül került 

meghatározásra. 

 

Helytállóan utalt arra az elsőfokú bíróság, hogy a fennálló és jövőbeni követeléseket 

illetően a vagyont terhelő zálogszerződés és az egyedi fennálló és jövőbeni 

követeléseken létrejött zálogszerződés egymáshoz képest átfedést mutatott.  

Alaptalanul hivatkozott a felszámoló fellebbezésében arra, hogy a hitelszerződés 

felmondásával a biztosítéki időszak véget ért, így a hitelszerződés 2012. október 9-i 

felmondásától a felszámolás kezdő időpontjáig, 2013. február 27-ig keletkezett 

követelésekre a hitelező zálogjoga nem terjed ki. A zálogszerződés felmondásra nem 

került, a hitelszerződés felmondása az azt biztosító zálogszerződést nem szűntette meg, 

ilyen kikötést maga az egyedi követelésekre alapított zálogszerződés sem tartalmazott.  

 

Helytállóan utalt arra az elsőfokú bíróság, hogy az egymáshoz képest átfedést mutató, 

a vagyont terhelő, illetőleg az egyedi követeléseket terhelő egymással konkuráló 

zálogjogok esetén azt kell vizsgálni, ezek miként viszonyulnak egymáshoz. 

Ugyanakkor a jelen eljárásban ugyanazon hitelezőt illette meg ugyanazon követelés 

biztosítékaként az adós vagyonán fennálló zálogjog és az egyes követelésekre mint 

egyedi zálogtárgyakra létrejött zálogjog. Az ugyanazon követelést biztosító, 

ugyanazon zálogtárgyakon fennálló, ugyanazon zálogjogosulti hitelezőt megillető 

zálogjogok esetén – mivel más hitelezők kielégítési jogát ez nem befolyásolja –  a 

hitelező jogosult eldönteni, hogy milyen őt megillető anyagi jogra, milyen  szerződési 

biztosítékra – nevezetesen melyik zálogjogra: az egyedi vagyontárgyat (követelést) 

vagy a vagyont terhelő zálogjogra – alapítottan terjeszti elő a Cstv. 49/D.§ szerint 

privilegizált hitelezői igényét. Erre tekintettel a jelen eljárásban annak nem volt 

jelentősége – amint arra egyébként az elsőfokú bíróság helytállóan utalt -, hogy a 

vagyont terhelő zálogjog átalakítása esetén az átalakítás folytán létrejött egyedi 

zálogjog(ok) a vagyont terhelő zálogjog ranghelyén biztosítják a jogosult kielégítési 

jogát (Ptk. 266. §. (3) bekezdés).  

 

A hitelező hitelezői igénye kapcsán a követeléseket elzálogosító szerződésre – vagyis 

nem a vagyont, hanem az egyes követeléseket mint egyedi zálogtárgyakat terhelő 

zálogjogra – hivatkozott. Erre tekintettel abban a körben, ahol a vagyont terhelő 

(illetőleg utóbb átalakított) zálogjog és az egyedi követelésekre alapított zálogjog 

átfedést mutat, a zálogjoggal terhelt követeléssel biztosított hitelezői igény a Cstv. 

49/D.§ (1) bekezdése szerinti privilegizált követelés. Ehhez képest vizsgálandó, hogy a 

2007. október 31-i, majd utóbb módosított követelést biztosító zálogszerződés szerinti 

zálogjog az adóst megillető mely követelésekre terjed ki, illetőleg e zálogjog milyen 

körben eredményez a hitelező részére a Cstv. 49/D.§ (1) bekezdése szerinti 

privilegizált kielégítést. 

 



A Cstv. 49/A.§ (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a hitelezői követelés akkor 

privilegizált, ha az azt biztosító (egyedi) zálogjog a felszámolás kezdő időpontja előtt 

keletkezett. Ebből és az 1) pontban kifejtettekből az következik, hogy a felszámolás 

kezdő időpontja előtt megkötött, jövőbeni követelésekre alapított zálogjog csak azon 

követelések vonatkozásában eredményez a hitelező számára privilegizált helyzetet, ha 

a zálogjog tárgyát képező követelés a felszámolás kezdő időpontja előtt létrejött, 

vagyis az annak alapjául szolgáló adósi szolgáltatásra is a felszámolás kezdő időpontja 

előtt került sor. Amennyiben az adós a felszámolás kezdő időpontja utáni teljesítésére 

– vagyis a gazdálkodás folytatására - alapítja a zálogjoggal terhelt követelését, úgy a 

zálogjoggal biztosított hitelezői igény nem a Cstv. 49/D.§ (1) bekezdése szerinti 

privilegizált, mert a zálogjog a felszámolás kezdő időpontja után keletkezett.  

Ezért a jelen eljárásban is irányadó az elsőfokú bíróság végzésében is felhívott, a 

Győri Ítélőtábla Fpkhf.IV.25.344/2013/2. számú végzése szerint az adós gazdasági 

tevékenységének folytatása – a rendes gazdálkodás – során realizált bevétel a Cstv. 

49/D §. alkalmazhatósága szempontjából nem minősül a Cstv. 49/D §. (1) és (2) 

bekezdése szerinti (zálogtárgy) értékesítésnek.   

 

3) Vitatott volt a felek között az is, hogy a 2013. március 5-i megállapodásban 

nevesített, zárolt számlára befolyt összegek mennyiben azonosíthatóak az adóst 

megillető egyes követelésekkel, az e megállapodásban foglaltak mennyiben kötik a 

felszámolót, illetőleg a megállapodás 4. pontjának érvénytelensége megállapítható-e: 

van-e a jogszabály, illetőleg a megállapodás alapján a felszámolónak lehetősége arra, 

hogy a Cstv. 49/D §. (1) és (2) bekezdése szerinti elszámolást ne haladéktalanul ejtse 

meg.  

 

Arra helyesen mutatott rá a törvényszék, hogy a 2013. március 5-i megállapodás nem 

ütközik jogszabályba. A Cstv. 49/D §. (1) és (2) bekezdése nem csak azt határozza 

meg, hogy az egyedi, illetőleg vagyont terhelő zálogjoggal biztosított követelések 

megtérülése, behajtása esetén a felszámoló a befolyt összeggel szemben milyen 

költségeket számolhat el, hanem azt is a felszámoló kötelezettségévé teszi, hogy az 

elszámolást haladéktalanul ejtse meg a zálogjogos hitelező felé. Annak nincs 

jogszabályi akadálya, hogy a hitelező és a felszámoló megállapodjanak abban, hogy e 

törvényi kötelezettségtől eltérően a felszámoló az elszámolási, kifizetési 

kötelezettségének időben később tegyen eleget. A felek 2013. március 5-i 

megállapodása lényegében ezt a lehetőséget biztosította a felszámoló számára. A 

felszámolónak azonban nem volt lehetősége arra, hogy a 2013. március 5-i 

megállapodásban rögzítetteket meghaladóan egyoldalúan további fizetési ütemezést 

határozzon meg a hitelező felé. Az elsőfokú bíróság ezzel kapcsolatban téves 

álláspontra helyezkedett a Cstv. 69. és 70. §-ában kifejtetteket illetően. Kétségtelen, 

hogy a stratégiailag kiemelt jelentőségű adóssal szembeni felszámolási eljárásra a 

Cstv. 65-67. §-ai, valamint 69-70. §-ai az általánostól eltérő szabályok alkalmazását 

írják elő. Az is megállapítható azonban, hogy a stratégiailag kiemelt jelentőségű 

gazdálkodó szervezetek felszámolása során irányadó célok, követelmények teljesítése 

során a jogszabály minden esetben konkrétan nevesíti, mikor lehet, illetőleg kell 

eltérni az általános szabályok szerinti határidők alól. Nincs olyan jogszabályi 

rendelkezés sem a Cstv. 65-67. §-aiban, sem a Cstv. 69-70. §-aiban, ami lehetőséget 



adna a felszámolónak arra, hogy – a hitelezővel e tárgyban kötött megállapodás 

hiányában – eltérhessen a Cstv. 49/ D §. (1) és (2) bekezdése szerint őt terheli 

elszámolási kötelezettség, illetőleg kifizetési kötelezettség teljesítése alól.  

 

Erre tekintettel a hitelező helytállóan hivatkozott arra, hogy a felszámolónak nem volt 

lehetősége arra, hogy a 2013. március 5-i megállapodásban foglaltaktól eltérően a 

zálogjoggal biztosított követelésekkel a hitelező felé ne számoljon el, s a Cstv. 49/ D 

§. (1) bekezdése szerinti fizetési kötelezettségét ne teljesítse. Ugyanakkor a  hitelező 

kielégítésére a Cstv. 49/D.§ (2) bekezdés alapján akkor kerülhet sor, ha a termelő 

tevékenységet a felszámoló az adósnál befejezi és a meglévő vagyontárgyakat a Cstv. 

49.§ rendelkezései szerint értékesíti, vagy egyben eladja a működő vállalkozást, vagy 

az adós egyes részeiben megszűnteti a munkát, s az ott lévő ingóságokat egyben 

értékesíti (Győri Ítélőtábla Fpkhf.IV. 25.344/2013/2., Juhász László: A magyar 

fizetésképtelenségi jog kézikönyve II. kötet, Novotni Kiadó 2012). 

 

Osztja az ítélőtábla az elsőfokú bíróság álláspontját azt illetően, hogy a felszámoló 

által csatolt iratok önmagukban nem elégségesek annak igazolására, hogy a felszámoló 

elszámolása a hitelező felé teljes körű volt. A felszámoló saját nyilatkozata alapján is 

az állapítható meg, hogy legalább hat esetben (hat követelést illetően) az elszámolás 

nem történt meg. 

 

Mindezekre tekintettel az ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését a Cstv. 6.§ (3) 

bekezdése folytán alkalmazandó Pp.259.§ és Pp.253.§ (2) bekezdése alapján részben 

megváltoztatta. A felszámolónak valamennyi, a felszámolás kezdő időpontját 

megelőzően megvalósult adósi teljesítés ellenértékeként a felszámolás kezdő 

időpontját követően befolyt követeléssel a Cstv. 49/D.§ (1) bekezdése szerint kell 

tételesen elszámolnia és kifizetést teljesítenie a hitelező felé.  


