
A csődjogi fizetési felszólításnak és a felszámolás iránti kérelemnek szinkronban kell 

lennie egymással. Amennyiben a felszámolás elrendelése iránti kérelemben a fizetési 

felszólításban szereplőnél tágabb körben tüntet fel követelést a hitelező, úgy a csődjogi 

fizetési felszólításban szereplő követelés kiegyenlítését követően az adós felszámolása 

már nem rendelhető el a különbözet alapján.  

Alkalmazott jogszabályok: Cstv. 27. § (2) bekezdése a.) pon, Pp.7.§ c. pont,  Ptk. 6:46. §. 

 

Győri Ítélőtábla 

Fpkf.II.25.126/2019/2. szám 

 

 

A hitelező 2018. május 8. napján a bírósághoz benyújtott kérelmében a Cstv. 27. § (2) 

bekezdés a.) pontja alapján az adós fizetésképtelenségének megállapítását és felszámolása 

elrendelését kérte.  

 

Arra hivatkozott, hogy munkagépek szervizelését, javítását rendelte meg tőle az adós. A 

vállalkozói díjról kiállította alábbi számláit összesen 4.689.969 forint vállalkozói díjról: 

 

K 103005078 sz. számla 1.397.000 forint vállalkozói díj (2017. július 1-i esedékesség) 

VLISA 8801282 sz. számla, 398.780 forint vállalkozói díj  (2017. aug. 20-i esedékesség) 

VLISA 9302392 sz. számla, 2.894.189 forint vállalkozói díj (2017. nov. 13-i esedékesség) 

 

A vállalkozói díjat az adós a hitelező 2018. március 12. napján kelt fizetési felszólítása 

ellenére sem egyenlítette ki, tartozását 2018. április 3. napján kelt válaszlevelében elismerte.  

 

Kérelemben a hitelező jelezte, hogy igényt tart a 2018. március 12. napjáig összegezett és a 

fizetési felszólításában feltüntetett kamatokat meghaladó, a számlák tényleges kiegyenlítéséig 

felmerült késedelmi kamatra is.  

 

Az adós kérelme alapján az elsőfokú bíróság 8. sorszám alatti végzésével 2018. július 21. 

napjáig határidőt engedélyezett az adósnak a tartozás kiegyenlítésére, majd annak letelte után  

a fellebbezéssel érintett 16. sorszám alatti végzésével megállapította az adós 

fizetésképtelenségét és felszámolását fő eljárásként elrendelte. Kötelezte az adóst, hogy 

fizessen meg 15 napon belül a hitelezőnek 80.000 forint eljárási illetéket, 25.000 forint 

közzétételi költségtérítést, valamint bruttó 38.100 forint ügyvédi munkadíjat.  

 

Arra hivatkozott, hogy a Cstv. 27. § (2) bekezdése a.) pontja szerinti törvényi 

fizetésképtelenségi feltételeket a hitelező igazolta, a kérelem alapját képező tartozás 

megszűnését a felek nem jelentették be az eljárás során.  

 

A végzés ellen annak megváltoztatása és az eljárás soron kívül történő megszüntetése iránt az 

adós élt fellebbezéssel. Arra hivatkozott, hogy az elsőfokú végzés meghozatalát követően - 

2018. december 11. napján - a kérelme alapját képező tartozást megfizette, így az eljárás 

okafogyottá vált. Igazolta, hogy a csődjogi fizetési felszólításban megjelölt 4.904.115 forintot 

a jelzett időpontban átutalta a hitelezőnek.  

 

A hitelező észrevételében az elsőfokú végzés helybenhagyását kérte. Arra hivatkozott, hogy a 

teljesítésig (2018. december 11.) számítottan az adós tőke- és kamattartozása együttesen 

5.266.757 forint, melyet az átutalt 4.904.115 forint nem fedez, az adós fennmaradó 

vállalkozói díjtartozása 362.642 forint.  



 

A hitelező 2019. január 24. napján a bírósághoz beadványában kérelmét kiterjesztette a 

VLISA 9302440 számú 2017. november 24-i esedékességű 107.950 forint összegű 

vállalkozói díjtartozásra, csatolva az ezen tartozás megfizetésére vonatkozó 2018. december 

19. napján kelt felszólítását.  

 

Az elsőfokú bíróság tájékoztatta a hitelezőt 24. sorszám alatti végzésével, hogy e felszámolási 

eljárásban a kereset kiterjesztésnek nincs helye, beadványa új kérelemnek minősül. Csak 

olyan fizetési felszólításra alapítottan kérhető a felszámolás elrendelése, melyet az eljárás 

megindítása iránti kérelem bírósághoz való érkezése előtt megküldtek az adósnak.  

 

A hitelező 25. sorszám alatti beadványában arra hivatkozott, hogy a Cstv. egyetlen 

rendelkezéséből sem következik  az elsőfokú bíróság által közölt jogi álláspont. Igazolta, 

hogy az újabb számlatartozás vonatkozásában önállóan is fennállnak a felszámolási kérelem 

benyújtásának feltételei, s arra is lehetőség van, hogy a bíróság egyesítsen az adóssal szemben 

előterjesztett több felszámolási kérelmet (BH2005.70., BDT2006.1350.). 

 

Az adós fellebbezése alapos. 

 

Az elsőfokú bíróság a rendelkezésére álló adatok alapján helyesen döntött az adós 

fizetésképtelenségének megállapításáról és felszámolása elrendeléséről, azonban az adós az 

eljárás alapjául szolgáló tartozását a másodfokú eljárásban maradéktalanul megfizette, így a 

fizetésképtelenség oka utólag megszűnt.  

 

A 2018. március 12. napján kelt csődjogi fizetési felszólítás– a kamatszámítás időszakának 

feltüntetése nélkül – a számlák fenti sorrendjében a késedelemi kamattartozást 86.882 forint, 

24.413 forint, illetve 102.851 forint összegben, összesen 214.146. forintban, a kamattal növelt 

teljes tartozást 4.904.115 forintban határozta meg. A fizetési felszólítás ezen 4.904.115 forint 

5 napon belül történő megfizetésére hívta fel a hitelező az adóst azzal, hogy annak elmaradása 

esetén felszámolási eljárást kezdeményez ellene. A lejártként így felszámított kamatot 

meghaladóan a jövőben lejáró kamatra vonatkozóan a csődjogi fizetési felszólítás utalást nem 

tartalmazott. A csődjogi fizetési felszólítás azon része mely felhívta a kamatkövetelés alapjául 

szolgáló jogszabályi, illetve szerződési rendelkezéseket, a lejártként felszámított kamaton 

felüli, a jövőben esedékes kamat érvényesítésére vonatkozó felszólításnak nem minősül. 

 

Ezzel szemben a felszámolás iránti kérelemben a hitelező már megjelölte, hogy lejárt 

kamatként a csődjogi fizetési felszólításban a 2018. március 12. napjáig felmerülő 

kamatkövetelését érvényesítette, s egyúttal azt is, hogy igényt tart a késedelmi kamatra a 

tartozás tényleges kiegyenlítéséig.  

 

Amennyiben a kötelezett a tőke mellett kamattal és költséggel is tartozik, és a pénztartozás 

teljesítéseként fizetett összeg az egész tartozás kiegyenlítésére nem elegendő, azt – ha jogosult 

eltérően nem rendelkezett, és egyértelmű szándéka sem ismerhető fel – elsősorban a 

költségekre, majd a kamatok és végül a főtartozásra kell elszámolni (Ptk. 6:46. §). Az eljárási 

költségek csak a bíróság jogerős döntése alapján válnak esedékessé, ezért a konkrét esetben az 

adós által teljesített összeget elsődlegesen a hitelező késedelmi kamatkövetelésére, és azt 

követően a tőketartozásra kell elszámolni.  

 

Egységes a bírói gyakorlat a tekintetben, hogy a csődjogi fizetési felszólításban szereplő 

tartozás maradéktalan megfizetése okafogyottá teszi a fizetésképtelenség megállapítását. Az 



adós a 4.904.115 forint átutalásával maradéktalanul teljesítette a csődjogi fizetési 

felszólításban szereplő (tőke és lejárt késedelmi kamat) követelést.  

 

A csődjogi fizetési felszólításnak és a felszámolás iránti kérelemnek szinkronban kell lennie 

egymással. Amennyiben a felszámolás elrendelése iránti kérelemben a fizetési felszólításban 

szereplőnél tágabb körben tüntet fel követelést a hitelező, úgy a csődjogi fizetési 

felszólításban szereplő követelés kiegyenlítését követően az adós felszámolása már nem 

rendelhető el a különbözet alapján.  

 

A hitelező által 2019. január 24. napján előterjesztett kérelem változtatás (Pp.7.§ c. pont) 

iránti kérelem nem volt engedélyezhető.  

 

Egyrészt amiatt, mert a  Cstv. 6. § (3) bekezdése alapján „megfelelően irányadó” Pp. 215. § 

(1) bekezdése alapján csak a fizetésképtelenséget megállapító végzés (2018. október 25.) 

meghozataláig lett volna lehetőség a felszámolási kérelem megváltoztatásra. Emiatt helyesen 

mutatott rá az elsőfokú bíróság, hogy az elsőfokú határozat meghozatala után bejelentett 

követelésen alapuló kérelem legfeljebb egy újabb felszámolási kérelem alapja lehet. (A rPp. 

talaján a fentiekkel összhangban álló bírói gyakorlat: Fővárosi Ítélőtábla 

12.Fpkf.43.471/2016/6., Debreceni Ítélőtábla Fpkf.IV.30.051/2010/5., BDT2006.1502.). 

 

A hitelező beadványát az ítélőtábla - tartalma szerint - a felszámolás elrendelése iránti 

kérelem megváltoztatása iránti kérelemnek tekintette, s azt meg nem engedett (elkésett) 

kérelemként a Pp. 218. § (1) bekezdése alapján visszautasította. A Pp. 365. § (2) bekezdéséből 

következően – a fellebbezést külön megengedő rendelkezés hiánya miatt – a végzés ezen 

rendelkezése ellen fellebbezésnek helye nincs.  

 

Megjegyzi az ítélőtábla, hogy a fizetésképtelenség törvényi feltételeinek a kérelem 

kiterjesztés vonatkozásában is teljesülniük kell. A Cstv. 27. § (2b) bekezdése értelmében a 

Cstv. 27. § (2) bekezdés a.) pontja esetében akkor nyújtható be az adós felszámolása iránti 

kérelem, ha a követelés összege (kamatok és járulékok nélkül számítva) meghaladja a 

200.000 forintot, mely a konkrét esetben a kérelem változtatás alapját képező számla 

vonatkozásában nem teljesül. Rámutat az ítélőtábla, hogy a hitelező nincs elzárva attól, hogy 

a jelen eljárásban nem érvényesíthető késedelmi kamat, illetve a kérelem kiterjesztéssel 

érintett igényt egy újabb kérelem kapcsán érvényesíthesse  

 

A fentiekre tekintettel az ítélőtábla a Cstv. 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazandó Pp. 389. § 

utaló rendelkezése folytán irányadó 383. § (2) bekezdése értelmében az elsőfokú bíróság 

végzését megváltoztatta, és az eljárást Cstv. 27. § (6) bekezdése alapján soron kívül 

megszüntette. 

 


