
A felszámolási vagyon körén kívül esı vagyontárgyakkal kapcsolatban a törvény 
nem állapít meg a felszámoló számára semmilyen kötelezettséget. Ezért az e 
vagyontárgyakkal kapcsolatos igények kifogás elıterjesztésével, illetve általában 
a felszámolási eljárás keretei között érvényesíthetıek. 
 
Alkalmazott jogszabályok: Cstv. 51.§-a , 38.§. (3) bekezdése  

 
Gyıri Ítélıtábla Fpkhf.II.25.125/2008/2. 
 
 
 
 
Az adós gazdálkodó szervezet – a 2006. május 22-én elıterjesztett kérelem alapján – 
2007. február 1. napjától kezdıdıen felszámolás alatt áll.  
Az eljárás során a M. D. Á. Kft. kifogást terjesztett elı, melyben sérelmezte, hogy a 
felszámoló lezárta a h.-i pincészet teljes területét, és oda ıt annak ellenére sem engedi 
be, hogy az ingatlankomplexum részét képezı ingatlanok többsége nem az adós, 
hanem az ı tulajdonát képezi. Elıadta továbbá, hogy a felszámoló megkezdte az 
ingatlanokban található, az ı kizárólagos tulajdonát képezı egyes ingóságok 
elszállítását is. Kérte ezért, hogy a bíróság kötelezze a felszámolót az ingatlanokban 
való bejutásának és az ingóságok birtokbavételének biztosítására. 
 
A felszámoló a kifogás elutasítását kérte. Azzal érvelt, hogy a h.-i pincészet területén 
lévı ingatlanok közül kizárólag az adós tulajdonát képezı 63 hrsz-ú ingatlant zárta le 
és ırizteti, ebben az ingatlanban pedig a kifogást elıterjesztı tulajdonát képezı 
ingóságok nem találhatók.  
 
Az elsıfokú bíróság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította. A határozat 
indokolása szerint a kifogást elıterjesztı beadványa tartalma szerint birtokvédelmi 
kérelmet, illetve ingók kiadása iránti igényt foglal magában, ezek pedig nem kifogás 
elıterjesztésével, vagy általában a felszámolási eljárás keretei között, hanem az 
illetékes jegyzı, illetve az általános hatáskörő bíróság elıtt érvényesíthetık.  
 
E végzés ellen a kifogást elıterjesztı élt fellebbezéssel és annak megváltoztatásával 
kifogása teljesítését kérte. Fellebbezése indokolásában megismételte kifogása indokait. 
Emellett kérte a felszámoló felmentését is. 
 
A felszámoló fellebbezési ellenkérelme az elsıfokú végzés helyes indokai alapján 
történı helybenhagyására irányult. 
 
A fellebbezés nem alapos. 
 
Az elsıfokú bíróság helyesen rendelkezett a kifogás érdemi vizsgálat nélkül történı 
elutasításáról. 
 



A korábban hatályban volt, de a jelen eljárásra irányadó, a csıdeljárásról, a 
felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló, lényegesen az 1993. évi LXXXI. 
törvénnyel, az 1997. évi XXVII. törvénnyel, a 2000. évi CXXXVII. törvénnyel, 
valamint a 2004. évi XXVII. törvénnyel módosított 1991. évi XLIX. törvény (többször 
módosított Cstv.) 51.§-a szerinti kifogással ugyanis alapvetıen a Cstv-ben 
meghatározott olyan felszámolói kötelezettségek megszegése támadható, melyekkel 
kapcsolatban más jogorvoslatnak nincs helye. 
 
A többször módosított Cstv. rendelkezései azonban a felszámolási vagyon körén kívül 
esı vagyontárgyakkal kapcsolatban értelemszerően nem állapítanak meg a felszámoló 
számára semmilyen kötelezettséget. Ezért az e vagyontárgyakkal kapcsolatos igények 
sem a Cstv.51.§-a szerinti kifogás elıterjesztésével, illetve általában a felszámolási 
eljárás keretei között érvényesíthetık.  
 
Ennek megfelelıen az, akit birtokától megfosztanak vagy birtoklásában zavarnak, a 
Ptk.191.§. (1) bekezdése alapján a jegyzıhöz, vagy a Ptk.192.§. (2) bekezdése alapján 
az általános hatáskörő bírósághoz fordulhat. Az ingóságok kiadása a jogalap nélküli 
birtokostól a Ptk.193.§. (1) bekezdése alapján szintén az általános hatáskörő bíróság 
elıtt perben, illetve fizetési meghagyás útján követelhetı. A birtokvédelmi és az ingók 
kiadása iránti igények ily módon történı érvényesítését nem zárja ki azt sem, hogy az 
adós felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet. A többször módosított Cstv. 1997. 
augusztus 6. napjától hatályos 38.§. (3) bekezdése ugyanis kizárólag a felszámolás 
körébe tartozó vagyonnal kapcsolatos pénzkövetelések esetében rendelkezik akként, 
hogy azokat a felszámolás kezdı idıpontját követıen csak a felszámolási eljárás 
keretében lehet érvényesíteni. A további követelések (beleértve az egyéb vagyonjogi 
igényeket is) az adóssal szemben a felszámolás kezdı idıpontja után is helyesen az 
általános hatáskörő bíróság (a birtokvédelembıl folyó jogok esetében pedig a 
korábban részletezettek szerint a jegyzı, illetve a bíróság) elıtt érvényesíthetık.  
 
Ezért a kifogást a többször módosított Cstv. 6.§. (3) bekezdése folytán alkalmazandó 
Pp.130.§. (1) bekezdés b/ pontja alapján valóban érdemi vizsgálat nélkül el kellett 
utasítani. Erre figyelemmel az ítélıtábla az elsıfokú végzést a Pp.253.§. (2) bekezdése 
alapján helybenhagyta. 
 
 


