
Az adós a fizetési felszólítás átvételét megelızı napig vitathatja joghatályosan a 
hitelezı követelését, de az adósi vitatással szemben a törvény olyan követelményt 
nem támaszt, hogy annak a fenti idıpontig a hitelezıhöz meg is kell érkeznie. 
 
Alkalmazott jogszabályok: Cstv.27.§ (2) bekezdés a/ pontja), 27.§ (3) bekezdés 

 

Gyıri Ítélıtábla Fpkf.II.25.135/2008/2. 
 
 
Az adós megbízta a hitelezıt, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság elıtt  
folyamatban lévı perekben a perek jogerıs befejezéséig, vagy a peren kívüli egyezség 
megkötéséig jogi képviseletét ellássa. A szerzıdés szerint a megbízottat egyösszegő 
1.000.000.Ft + áfa összegő díj, továbbá a folyamatban lévı perekben a pertárgy 
értékéhez igazodó ún. sikerdíj illette meg.  
 
A hitelezı a fenti szerzıdés alapján  kiállította  2007. március 8-ai fizetési határidejő 
és 1.200.000.Ft összegő, majd 2007. 07.20-ai fizetési határidejő és 5.894.252.Ft 
összegő számláit. Az adós a számlákat lejáratkor nem fizette meg, ezért a hitelezı 
írásban felszólította az adóst 7.934.252.Ft tartozás megfizetésére. A postai úton küldött 
fizetési felszólítást az adós 2007. augusztus 7. napján átvette. 
 
Az adós a 2007. augusztus 3-án kelt és 2007. augusztus 6-án ajánlott küldeményként 
postára adott levelében közölte a hitelezıvel, hogy álláspontja szerint a 2006. 
november 7-én megkötött megbízási szerzıdés a Ptk.200.§ (2) bekezdése szerint 
semmis, így a számlákat teljesítetlenül visszaküldi. Az adósi vitató levelet a hitelezı 
2007. augusztus 10-én vette át.  
 
A hitelezı a 2007. augusztus 27-én benyújtott kérelmében az adós 
fizetésképtelenségének megállapítását és felszámolásának az elrendelését kérte. Azzal 
érvelt, hogy az ügyvédi megbízási szerzıdés alapján kiállított számláit az adós 
lejáratkor nem fizette meg, ezért az adóst a teljesítésre írásban felszólította. Az adós a 
fizetési felszólítást 2007. augusztus 7-én átvette, ezzel szemben az adósi vitató levelet 
a posta részére csak 2007. augusztus 10-én kézbesítette, így a vitatás elkésett. 
Megjegyezte azt is, hogy az adós a teljesítés megtörténtét nem vitatta, csak a szerzıdés 
semmisségét állította. Az adós a szerzıdés semmisségére egyébként is a szerzıdés 
megkötését követı 10 hónappal késıbb hivatkozott csak, így az elkésett vitatással az 
adós rosszhiszemően és alaptalanul az eljárás elhúzódását kívánta. 
 
Az adós a felszámolási eljárás lefolytatása iránti kérelemre tett észrevételében a 
kérelem elutasítását kérte. Azzal védekezett, hogy az elsı hitelezıi számlát idıközben 
szeptember 7-én kiegyenlítette, míg a 2007. július 20-án esedékes számlát pedig 
határidıben vitássá tette. Ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy a számla esedékességéhez 
képest a követelés vitatására nyitvaálló 15 napos határidı utolsó napja augusztus 5-ére, 
vasárnapra, azaz munkaszüneti napra esett, ehhez képest a követelést vitató levelet a 
16. napon, azaz augusztus 6-án postára adta. Álláspontja szerint a vitatás hatályossága 



szempontjából nem a vitató levélnek a hitelezıhöz történı megérkezése (kézbesítése), 
hanem a követelést vitató levél postára adásának az idıpontja az irányadó.  
 
A hitelezı kérelmét változatlanul fenntartotta, kifejtette, hogy a teljesítési idı lejártát 
követı 15. nap 2004. augusztus 4-ére, szombati napra esett, amely nem munkaszüneti 
nap, így a 15 napos teljesítési határidı eredménytelenül telt el, ezért a Cstv.27.§ (2) 
bekezdés a/ pontja szerinti törvényi feltételek fennállnak.  
 
Az elsıfokú bíróság végzésében az eljárást soron kívül megszüntette. Határozata 
indokolásában kifejtette, hogy a 2007. évi LXXVIII. törvény, a 2007. július 8-ai 
(helyesen: 2007. július 7-ei) hatályba lépését követıen benyújtott felszámolási 
kérelmek esetében módosította a Cstv.27.§ (2) bekezdés a/ pontja szerinti 
fizetésképtelenségi fogalmat. A módosított szabályozás alapján a bíróság az adós 
fizetésképtelenségét akkor állapítja meg, ha a szerzıdésen alapuló nem vitatott, vagy 
elismert tartozását a teljesítési idı lejártát követı 15 napon belül sem egyenlítette ki 
vagy nem vitatta, és az ezt követı hitelezıi írásbeli fizetési felszólításra sem 
teljesítette. A Cstv.27.§ (3) bekezdése szerint pedig az adós vitatásának legkésıbb a 
hitelezı fizetési felszólításának kézhezvételét megelızı napig írásban van helye. A 
törvényhez főzött miniszteri indokolás pedig rámutatott, hogy a felszámolás 
megindításának feltételei akkor állnak be, ha a fizetési határidıt követı 15 nap 
eredménytelenül telik el, vagyis ez alatt az adós nem vitatja, vagy nem is egyenlíti ki a 
tartozását, ugyanakkor – a behajtási célú felszámolási kérelmek kizárása érdekében – a 
törvénymódosítás garanciális szabályként elıírja a hitelezı számára az adós fizetési 
felszólítását is. A fizetési felszólítás kézhezvételéhez főzıdı jogkövetkezmény pedig 
az, hogy az adós a fizetési felszólítás kézhezvételét megelızı napig van abban a 
helyzetben, hogy tartozását joghatályosan vitathassa. Az elsıfokú bíróság álláspontja 
szerint nincs jelentısége annak a hitelezıi okfejtésnek, hogy a számla 2007. július 20-
ai fizetési határidejéhez képest a követelést az adós csak 2007. szeptember 4-ig 
vitathatta volna és ez a nap az adós esetében munkanapnak tekintendı-e vagy sem. Az 
adós azzal, hogy a követelés vitatását tartalmazó levelét a hitelezıi fizetési felszólítás 
kézhezvételét megelızıen postára adta, ezzel a hitelezıi követelést határidıben vitássá 
tette. A vitatás tartalmát illetıen pedig továbbra is irányadó az a korábban kialakult 
egységes bírói gyakorlat, hogy a vitatás alaposságának vagy alaptalanságának 
vizsgálata nem a felszámolást lefolytató bíróság hatáskörébe tartozik, így a 
felszámolási eljárást soron kívül megszüntette.  
 
Ez ellen a végzés ellen a hitelezı fellebbezett, amelyben az elsıfokú végzés 
megváltoztatását és kérelmének helytadó döntés meghozatalát kérte. Álláspontja 
szerint tévedett az elsıfokú bíróság, amikor azt állapította, hogy az adós a követelést 
határidıben vitatta. Kifejtette, hogy az adós a fizetési felszólítást 2007. augusztus 7-én 
átvette, ehhez képest az adósnak az ügyvédi megbízási szerzıdés semmisségét állító 
levelét részére a posta csak 2007. augusztus 10-én, azaz három nappal a fizetési 
felszólítás adósi átvételét követıen kézbesítette. Álláspontja szerint a Cstv.27.§ (2) 
bekezdés a/ pontjának helytálló értelmezése szerint az adósnak a követeléssel 
kapcsolatos vitatását legkésıbb a teljesítési határidı lejártát követı 15 napon belül 
közöli kell a hitelezıvel, azaz ezen idıponton belül a hitelezınek a vitatásról tudomást 



kell szereznie. Ha pedig az adós a követelést vitató iratot postán küldte meg, a levelet a 
teljesítési idıt követı 15 napon belül a hitelezınek kézbesíteni kell. Ez irányadó 
álláspontja szerint a hitelezıi fizetési felszólítás és az adósi vitató levél egymás közötti 
viszonyára is, azaz a hitelezıi fizetési felszólítás átvételének idıpontjáig az adósi 
vitató levelet a hitelezınek kézbesíteni kell, ellenkezı esetben a vitatás – mint  konkrét 
ügyben is – elkésett. Álláspontja szerint ugyanis a törvény az adósi és hitelezıi 
nyilatkozatok kézbesítéséhez és hatályosságához eltérı rendelkezéseket nem főz.  
 
Az adós a fellebbezésre észrevételt nem tett.  
 
A fellebbezés nem alapos. 
 
A hitelezı fellebbezésében nem hivatkozott olyan újabb tényre vagy körülményre, 
amely az érdemben helyes elsıfokú végzés megváltoztatásához alapot adna. 
 
A jelen eljárásra irányadó, a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló a 2007. 
évi LXXVIII. törvénnyel módosított 1991. évi XLIX. törvény 27.§ (2) bekezdés a/ 
pontja értelmében a bíróság az adós fizetésképtelenségét akkor állapítja meg, ha 
szerzıdésen alapuló nem vitatott vagy elismert tartozását a teljesítési idı lejártát 
követı 15 napon belül sem egyenlítette ki vagy nem vitatta és az ezt követı hitelezıi 
írásbeli fizetési felszólításra sem teljesítette. A (3) bekezdés értelmében, ha a (2) 
bekezdés a/ pontjában meghatározott iratokat postán küldték, azt a tértivevényen 
feltüntetett átvételi idıpontban, ajánlott küldemény esetén pedig – ellenkezı 
bizonyításig – a feladástól számított 5. munkanapon a belföldi címzetthez 
megérkezettnek kell tekinteni. A (2) bekezdés a/ pontjában meghatározott esetben az 
adós vitatásának legkésıbb a hitelezı fizetési felszólításának kézhezvételét megelızı 
nap írásban van helye. A felszámolási eljárás lefolytatását a hitelezı kérte a Cstv.24.§ 
(1) bekezdése szerint, a Cstv.27.§ (2) bekezdés a/ pontja esetén az adós írásbeli 
felszólításának igazolását csatolni kell. 
 
A Cstv.27.§ (2) bekezdés a/ pontja szerint az adós a hitelezı követélését a teljesítési 
idı (a számla fizetési határideje) lejártát követı 15 napon belül vitathatja. Ha ezen 
idıszak alatt az adós tartozását nem egyenlíti ki és a követelést nem is vitatja, az 
adóssal szemben beállnak a felszámolás megindításának feltételei. Annak érdekében 
azonban, hogy a törvény kizárja a követelés behajtási célú felszámolási kérelmeket, a 
hitelezı köteles írásban felszólítani az adóst a teljesítésre. (2007. évi LXXVIII. 
törvény 1.§-ához főzött miniszteri indokolás) A követelés lejártát követı minél 
gyorsabb igényérvényesítés (fizetési felszólítás) pedig a hitelezınek azért is áll 
érdekében, mert a Cstv.27.§ (3) bekezdése lehetıvé teszi az adós számára, ha a 
hitelezı követelését a lejáratot követı 15 napon belül (Cstv.27.§ (2) bekezdés a/ 
pontja) nem is vitatta, a hitelezıi fizetési felszólítás kézhezvételéig ezt megtehesse. 
Azaz minél inkább késedelmeskedik a hitelezı igénye érvényesítésével (fizetési 
felszólítás elküldésével), annál több ideje lesz az adósnak arra, hogy a hitelezı 
követelését vitássá tegye és így a felszámolási eljárást elkerülhesse.  
 



A Cstv.27.§ (3) bekezdésének elsı mondata a postai úton megküldött fizetési 
felszólítás és vitatás átvételének az idıpontját szabályozza, de a hitelezı álláspontjától 
eltérıen arra nézve eligazítást nem ad, hogy azok hatályossága a feladáshoz vagy a 
kézbesítés idıpontjához kötıdik-e. A további rendelkezés szerint a fizetési felszólítás 
kézbesítésének napján az adós végérvényesen elesik attól a jogától, hogy a hitelezı 
követelését vitathassa. Ebbıl következıen az adós a fizetési felszólítás átvételét 
megelızı napig vitathatja joghatályosan a hitelezı követelését, de az adósi vitatással 
szemben a Cstv. további olyan követelményt nem támaszt, hogy annak a fenti 
idıpontig a hitelezıhöz meg is kell érkeznie. Helyesen mutatott rá így az elsıfokú 
bíróság, ha az adós a fizetési felszólítás átvételét megelızı napon a követelést vitató 
levelét ajánlott küldeményként igazoltan postára adta, azaz kinyilvánította azt a 
szándékát, hogy a hitelezı követelését nem kívánja kiegyenlíteni, az adós felszámolása 
nem rendelhetı el. Arra is helyesen mutatott rá az elsıfokú bíróság, hogy a vitatás 
alaposságának, vagy alaptalanságának vizsgálata nem a felszámolási eljárást lefolytató 
bíróság hatáskörébe tartozik, ezért a Gyıri Ítélıtábla az elsıfokú bíróság 
fellebbezéssel támadott végzését a Cstv.6.§ (3) bekezdése szerint megfelelıen 
irányadó, a Pp.259.§-ára utalással a Pp.253.§ (2) bekezdése alapján helybenhagyta. 
 
 


