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Az adós 2018. május 10-én előterjesztett kérelme alapján indult csődeljárás kezdő időpontja 

2018. május 30. A bíróság az ideiglenes fizetési haladék közzétételéről 2018. május 11-én 

intézkedett. 

 

A NAV a 2018. június 21-én kelt hitelezői igénybejelentésében moratórium alá tartozó 

követelésként 37.803.200,-Ft-ot (túlfizetés 31.900,-Ft), moratórium alá nem tartozó 

követelésként 118.588.650,-Ft követelést jelentett be. A kijelölt vagyonfelügyelő az 

adóhatóság összesen 156.391.850,-Ft-os hitelezői igényét és a befizetett 100.000,-Ft-os 

regisztrációs díjat moratórium alá eső, az 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 12. § (2) bekezdés 

ba) pontjába besorolt követelésként igazolta vissza. Arra hivatkozott, hogy a csődeljárás iránti 

kérelem benyújtásakor már fennálló munkabér-követelés az adóssal szemben 46.439.942,-Ft, 

az ezt terhelő adó- és közterhek összege 34.197.455,-Ft. 2018. májusban a fennálló 

bérkövetelésből 43.922.963,-Ft került megfizetésre, az ezt terhelő, bevallott adók- és 

közterhek összege 30.574.000,-Ft. 2018. június 8. napján további 44.242.382,-Ft bér 

kifizetése vált esedékessé, ennek közterhe 32.280.720,-Ft lett volna. Ténylegesen 

35.449.020,-Ft munkabért fizetett ki az adós, ehhez kapcsolódóan 27.203.000,-Ft közterhet 

vallott be. 2018. június 12. napját követően a különbözetként jelentkező 8.793.362,-Ft bér is 

kifizetésre került, a következő hónapban a hozzá kapcsolódó 5.077.720,-Ft is be lesz állítva a 

bevallásba. A hitelezői igénybejelentésben moratórium alá nem tartozó követelésként 

megjelölt 118.588.650,-Ft-tal szemben így összesen 62.854.720,-Ft-ra vonatkoztatható a Cstv. 

11 § (1) bekezdés a) pontjának rendelkezése. Mivel a csődeljárás kezdő időpontját követően 

az adóhatóság inkasszó útján összesen 90.908.178,-Ft-ot hajtott be az adóstól, az állapítható 

meg, hogy 28.053.458,-Ft vonatkozásában olyan követelés behajtása történt meg, amelyre 

egyébként nem lett volna lehetőség végrehajtást vezetni. 

 

A NAV a 2018. július 23-án előterjesztett kifogásában a bejelentett hitelezői igény 

visszaigazolásának módosítását kérte az előterjesztett hitelezői igényének megfelelően. Arra 

hivatkozott, hogy a vagyonfelügyelő álláspontjával ellentétben a Cstv. 11. § (1) bekezdés a) 

pontjának helyes értelmezése szerint a hivatkozott jogszabályhelynek a „munkabér-

követelések és a bér jellegű egyéb juttatásokra vonatkozó követelések”, valamint „az ezeket 

terhelő adók és már közterhek (ideértve a magánynyugdíj-pénztári tagdíjat is)” részei között 

nincs alárendelt kapcsolat, a Cstv. 11. § (1) bekezdés a) pontjának módosítása lényegében az 

adóhatóság privilegizált jogosítványait bővítette tovább. Álláspontja szerint ezt az értelmezést 

támasztja alá a Csődtörvény Nagykommentárja is. Arra hivatkozott, hogy a Kft. által bevallott 

adó- és járulékkötelezettséget az adós a 2017. évi CL. törvény (Art.) 58. § (1) bekezdése 

értelmében a meghatározott esedékességkor köteles megfizetni. Az Art. 3. számú 

mellékletének 1.1.1., 4.1.1., 4.2.1. és 4.3. pontjaiból, továbbá az 1998. évi LXVI. törvény 11. 

§ (2) bekezdéséből, a 2011. évi CLV. törvény 9. § (4) bekezdéséből és a 2011. évi CLVI. 

törvény 464. § (1) bekezdéséből következően a munkabért terhelő adókat és járulékokat az 

adósnak az elszámolt kifizetés hónapját követő hó 12. napjáig kell megfizetnie. Ok-okozati 



összefüggés a munkabér kifizetés ténye és az ez alapján keletkezett adó- és járulékfizetési 

kötelezettség között van. A ki nem fizetett munkabér (munkabér-követelés) után nem 

keletkezik adó- és járulékfizetési kötelezettség, így ok-okozati összefüggés sem állhat fenn. 

Ezt meghaladóan utalt arra, hogy a hitelezői igénybejelentés során a NAV hatóságként járt el, 

így a bejelentés közokiratnak tekintendő, az abban foglaltaktól eltérő tények bizonyítása nem 

az adóhatóságot, hanem a vagyonfelügyelőt terheli. A Cstv. 11. § (1) bekezdés a) és b) 

pontjának együttes értelmezéséből az következik, hogy a jogalkotó célja az volt, csak az 

részesülhessen a csődeljárás nyújtotta védelemben, aki legalább kifizette a munkavállalók 

részére a munkabéreket, illetve eleget tett valamennyi munkabérhez kapcsolódó adó és 

járulékfizetési kötelezettségének, függetlenül azok keletkezésének időpontjától. Ezért a 

vagyonfelügyelő alaptalanul hivatkozott arra, hogy az adóhatóság 28.053.458,-Ft-ot 

alaptalanul inkasszált. 

 

A vagyonfelügyelő a kifogás elutasítását kérte, fenntartva a hitelezői igény visszaigazolása 

során már előadottakat. Mellékletként csatolta az általa felkért jogi szakértő véleményét, 

amely álláspontja szerint azt támasztja alá, hogy a csődeljárás iránti kérelem benyújtását 

megelőzően már kifizetett munkabéreket és egyéb bér jellegű juttatásokat terhelő, az 

adóhatóság felé nem teljesített adók és közterhek moratórium alá tartoznak.  

 

A vagyonfelügyelő védekezésének ismeretében a NAV a kifogását fenntartotta, 

hangsúlyozva, hogy a munkabér-követelés és az azt terhelő adó- és járulékkövetelés azonos 

időpontban nem állhat fenn. A vagyonfelügyelő által felkért jogi szakértő véleményének az a 

megállapítása, mely szerint a munkabér kifizetését követően az adónak nincs alapja, 

nyilvánvalóan téves. Hangsúlyozta, hogy a csődeljárás nem elsősorban és kizárólag az adós 

érdekeit szolgálja, annak során figyelemmel kell lenni a hitelezői érdekekre is. A Cstv 11. § 

(1) bekezdés a) pontjában olyan privilegizált jogcímek kerültek felsorolásra, amelyek közös 

ismérve, hogy ezek elsődleges, valamennyi más kötelezettséget megelőző teljesítéséhez 

valamilyen kiemelt egyéni, vagy társadalmi érdek fűződik, melyek jelentőségét egyébként az 

is mutatja, hogy ezek nem teljesítése automatikusan felszámolási eljárás alapjául szolgál. 

Hangsúlyozta, hogy a jelen eljárásban az adós sem megállapodási szándékkal, sem fizetési 

kedvezmény iránti kérelemmel nem fordult az adóhatósághoz a csődeljárás elrendelését 

követően a moratórium alól kivett követelések vonatkozásában. Álláspontja szerint a 

vagyonfelügyelő által hivatkozott igazságügyi szakértő által adott véleményben felhívott 

BH.2001.440., BDT.2016.3569. számú eseti döntések, valamint a Szekszárdi Törvényszék 

17.G.40.063/2014/27. számú döntése a jelen eljárással nem hozhatók összefüggésbe. A 

nagykommentárból a hitelező által idézettek nem állnak ellentétben az adóhatóság 

álláspontjával. A vagyonfelügyelő által ugyancsak meghivatkozott Kúria 

Gfv.VII.30.535/2016/5. számú döntésének indokolásából kiemelt rész csupán azt rögzíti, 

hogy a moratórium fennállása alatt kizárólag a moratórium hatálya alá nem tartozó 

követelések vonatkozásában nincs megkötés az adóssal szembeni követelés érvényesítése 

tekintetében, ez pedig ugyancsak az adós ellen foganatosított végrehajtás jogszerűségét 

támasztja alá. 

 

Az elsőfokú bíróság a Cspkh.3/2018/9. számú 2018. október 8. napján kelt végzésével a 

kifogást elutasította. Végzésének indokolásban arra a jogi álláspontra helyezkedett, hogy a 

Cstv. 11. § (1) bekezdésének a) pontját az Alaptörvény 28. Cikke, valamint a jogalkotásról 

szóló 2010. évi CXXX. törvény 2. § (1) bekezdése szerint nyelvtanilag értelmezve a 

vagyonfelügyelőnek az az álláspontja helyes, mert szerint a moratórium hatálya alá nem 

tartozó munkabér-követeléseket terhelő adókat és más közterheket a jogszabály a csődeljárás 

iránti kérelem benyújtásakor fennálló munkabér-követelésekhez köti, ezekhez rendeli. A 



csődeljárás céljára tekintettel a Cstv. 11. § (1) bekezdés a) pontjának rendelkezését 

kiterjesztően értelmezni nem lehet. Miután a jogszabály úgy fogalmaz, hogy a csődeljárás 

iránti kérelem benyújtásakor fennálló munkabér-követeléseket terhelő adók és más közterhek 

minősülnek moratórium hatálya alá nem tartozónak, nem szól a keletkezésről, esedékességről, 

a csődeljárás iránti kérelem benyújtását megelőzően megfizetett munkabért terhelő adók- és 

járulékok nem tartoznak a moratórium hatálya alá. Amennyiben a jogalkotói szándék az lett 

volna, hogy az ilyen jellegű adó- és járulékkövetelések is végrehajthatók a csődeljárás iránti 

kérelem benyújtását követően, akkor ezt a Cstv-ben egyszerűen meg lehetett volna 

fogalmazni úgy, hogy a fizetési haladék nem mentesít a munkabér-követeléseket terhelő adók 

és más közterhek kifizetése alól. A jogszabály szövege azonban nem ezt tartalmazza.  

 

Ezt követően az adós 2018. december 17. napjára egyezségi tárgyalást hívott össze, amelyen 

az általa előterjesztett egyezségi javaslat minden kategóriában a szükséges támogatást 

megkapta.  

 

Az elsőfokú bíróság a Cspk.1/2018/13. számú 2019. január 7. napján kelt végzésével a 

csődegyezséget jóváhagyta, a csődeljárást befejezetté nyilvánította és a végzés jogerőre 

emelkedése után ezt a Cégközlönyben közzétenni rendelte. A törvényszék rendelkezett arról, 

hogy a fizetési haladék az egyezséget jóváhagyó jogerős végzés közzététele időpontjában 

szűnik meg. A vagyonfelügyelő díját bruttó 16.923.215,-Ft-ban, költségét 342.960,-Ft-ban 

állapította meg. Rögzítette, hogy a befizetett nyilvántartásba vételi díjak részben fedezetet 

nyújtanak a vagyonfelügyelői díjra 1.516.618,-Ft erejéig. Kötelezte az adóst, hogy 15 napon 

belül fizessen meg a vagyonfelügyelőnek bruttó 15.406.597,-Ft vagyonfelügyelői díjat és 

342.960,-Ft költséget.  

 

Végzésének indokolásában rögzítette, hogy az eljárás során négy hitelező terjesztett elő 

kifogást, ezek közül hármat a törvényszék a Cspkh.2/2018/2., 3/2018/9., illetőleg 5/2018/4. 

számú végzésével elutasított, míg a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által 

előterjesztett kifogásnak a Cspkh.4/2018/4. számú végzésével helyt adott. Megállapította, 

hogy az adós a szavazatok többségét minden kategóriában megkapta. A Cstv. 20. § (1a) 

bekezdésébe ütköző jóhiszemű joggyakorlás követelményébe ütköző körülmények a 

rendelkezésre álló adatok alapján az egyezségkötés során nem merültek fel, ilyen tartalmú 

észrevételt az egyezségi tárgyaláson megjelent hitelezők egyike sem tett. A Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal ugyan az adóst fizetésképtelennek tartja, álláspontja szerint a reorganizációs 

programban foglaltakat a S.F.Kft. nem tudja megvalósítani, ugyanakkor a bíróság a 

reorganizációs program megfelelőségét a csődegyezség jóváhagyása során nem vizsgálhatja. 

A csődegyezség jóváhagyásáról a törvényszék a Cstv. 21/A § (2) és (3) bekezdése alapján 

határozott, a vagyonfelügyelő díját és költségét a Cstv. 16. §-a alapján határozta meg.  

 

Az elsőfokú végzés ellen az adóhatóság terjesztett elő fellebbezést, amelyben a 

Cspkh.3/2018/9. számú a kifogást elutasító végzését sérelmezve a vagyonfelügyelő 

kötelezését kérte, hogy a NAV, mint hitelező által bejelentett 37.803.200,-Ft-ot a moratórium 

alá eső, biztosított hitelezői igényként vegye nyilvántartásba és az eljárás során – így a 

kényszeregyezségben a 28.053.458,-Ft hitelező végrehajtási cselekménnyel beszedett 

követelése tekintetében – e tény figyelembevételével járjon el. Moratórium alá nem tartozó 

igényként soroljon be a Cstv. 11. § (1) bekezdés a.) pontjának megfelelően 118.588.650,-Ft-

ot.  

 

A fellebbezésében fenntartotta valamennyi, a Cspkh.3/2018. számú eljárásban tett előadását, 

hangsúlyozva, hogy a Cstv. 11. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogcímek felsorolása taxatív, 



a felsorolás egyes tagjai között mellérendelő kapcsolat áll fenn. Hivatkozott az Art. 50. § (1) 

bekezdésében és 3. számú mellékletében írtakra. A Cstv 11. § (1) bekezdés a) pontjának 

rendszertani értelmezése is ellentétben áll az elsőfokú bíróság által elfoglalt állásponttal, 

mivel az adó- és járulékokról rendelkező jogszabályok egyértelműen meghatározzák azok 

fizetésének módját, esedékességét, így azok külön szabályozása a Cstv-ben ésszerűtlen lenne 

és nehezen kezelhető „kaotikus” helyzetet okozna. Ebből következően sem a nyelvtani, sem a 

rendszertani értelmezés nem támasztja alá a kifogás tárgyában a törvényszék által elfoglalt 

álláspontot és az ellentétben áll a jogalkotói szándékkal is.  

 

Az adós a fellebbezésre tett észrevételében az elsőfokú végzés helybenhagyását kérte. A Cstv. 

11. § (1) bekezdés a) pontja egyértelműen, világosan és pontosan fogalmaz a moratórium alól 

kivett követelések tekintetében, azzal kapcsolatban az elsőfokú bíróság álláspontja a helyes. 

Hangsúlyozta, hogy a NAV jogértelmezésével szemben a Cstv. egy speciális helyzetet 

rendező jogszabály, így az adott helyzetre elsődlegesen annak rendelkezései és nem az 

adóhatóság által hivatkozott esetlegesen szóba jöhető adóügyi és már jogszabályok 

vonatkoznak. A fellebbezésre tett észrevételhez csatolta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Fellebbviteli Igazgatóságának 2234360458. számú 2018. október 31-én kelt és a 2234356864. 

számú 2018. augusztus 27-én kelt, valamint a 2234356831. számú 2018. augusztus 27-én kelt 

határozatát.  

 

A fellebbezés nem alapos: 

 

Elöljáróban rögzíti az ítélőtábla, hogy a BDT.2015.3255. számú döntésben kifejtettekre is 

figyelemmel az elsőfokú bíróságnak a Cstv. 12. § (5) bekezdése alapján külön nem 

fellebbezhető végzése az eljárást befejező végzés elleni fellebbezésben támadható, így nem 

volt akadálya annak, hogy az ítélőtábla a Cspk.1/2018/13. számú végzés ellen benyújtott 

fellebbezés keretein belül a Cspkh.3/2018/9. számú végzést érdemben vizsgálja.  

 

A csődlejárásban bejelentett követelésnek a Cstv. szerinti besorolása, minősítése nem az 

adóhatóság hatósági ügykörébe tartozó kérdés, ezért a hitelezői igénybejelentésben ezzel 

kapcsolatos álláspont megjelenítése sem tekinthető közokiratnak. 

 

A Cstv. 1992. szeptember 1-éig hatályos 12. § (2) bekezdése úgy rendelkezett, hogy a fizetési 

haladék a munkabér (munkadíj), az egyéb bér jellegű juttatások, a végkielégítés, a tartásdíj, az 

életjáradék, a kártérítési járadék és a bányászati kereset-kiegészítés kifizetésére nem terjed ki. 

Az 1993. szeptember 2-ától hatályos, az 1993. évi LXXXI. törvény 7. §-ával megállapított 

Cstv. 12. § (1) bekezdése tartalmazta először azt a rendelkezést, hogy a csődeljárás kezdő 

időpontjában fennálló és kezdő időpontja után keletkezett követeléseken alapuló munkabér és 

a bérjellegű egyéb juttatások, az ezeket terhelő személyi jövedelemadó előleg, egészség- és 

nyugdíjbiztosítási járulék, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 

szóló törvény alapján fizetendő járulék, végkielégítés, tartásdíj, életjáradék, kártérítési járadék 

és bányászati keresetkiegészítés, szakképzési hozzájárulási kötelezettség, szakképzésben részt 

vevő tanulóknak járó juttatások és kedvezmények, továbbá a külön jogszabályban 

meghatározott szolgáltatási kötelezettség alapján járó víz- és csatornadíj, illetve a 

vagyonfelügyelőnek a 17. § (2) bekezdése alapján felszámított költségei mentesek a 

moratórium alól. A Cstv. 12. § (1) bekezdés a) pontja ezt követően is többször módosult, majd 

az abban foglalt rendelkezések a Cstv. 11. § (1) bekezdés a) pontjába kerültek át. A 

szabályozás azonban nem változott abban a tekintetben, hogy a moratórium alól kivett 

követelésként a csődeljárás iránti kérelem benyújtásakor fennálló és az azt követően 



keletkezett munkabér-követeléseket és egyéb bér jellegű juttatásokat és az ezeket terhelő 

adókat és (a szabályozás időbeliségétől eltérően részletezve) egyéb közterheket tartalmazta.  

 

Az Alaptörvény módosított 28. cikke szerint a bíróságok a jogalkalmazás során a 

jogszabályok szövegét elsősorban azok céljával és az Alaptörvénnyel összhangban 

értelmezik. A jogszabályok céljának megállapítása során elsősorban a jogszabály 

preambulumát, illetve a jogszabály megalkotására vagy módosítására irányuló javaslat 

indokolását kell figyelembe venni. Az Alaptörvény és a jogszabályok értelmezésekor azt kell 

feltételezni, hogy a józan észnek és a közjónak megfelelő, erkölcsös és gazdaságos célt 

szolgálnak.  

 

A Cstv. hivatkozott 1993. évi módosításának nincs preambuluma. Sem az 1993. évi LXXXI. 

törvény 7. §-ához fűzött miniszteri indokolás, sem a későbbi, a Cstv. 12. § (1) bekezdés a.) 

pontját, illetőleg 11. § (1) bekezdés a.) pontját érintő módosítások miniszteri indokolása nem 

tartalmaz megállapítást arra nézve, hogy a kifogás tárgyát képező vitatott jogszabályi 

rendelkezés miként értelmezendő. Arra az adóhatóság helytállóan hivatkozott, hogy a 

munkabért és egyéb bér jellegű juttatásokat terhelő adók és egyéb közterhek az Art. 

hivatkozott rendelkezéseiből következően nem a munkabér kifizetésekor, hanem a következő 

hónap 12. napján esedékesek. Ebből azonban nem lehet egyértelmű következtetést levonni 

arra, hogy a csődeljárás iránti kérelem benyújtását megelőzően kifizetett munkabérek után 

járó, de az adóhatóság felé még nem teljesített adók- és közterhek a moratórium alá tartoznak-

e, vagy sem.  

 

Osztja az ítélőtábla az elsőfokú bíróság álláspontját azt illetően, hogy a Cstv. 11. § (1) 

bekezdés a) pontjának nyelvtani értelmezéséből az következik, csak azok az adó- és 

járulékkövetelések mentesek a moratórium alól, amelyek alapjául szolgáló munkabér-

követelés a csődeljárás iránti kérelem benyújtásakor fennáll, vagy azt követően vált 

esedékessé. A hitelező által – hiányosan – idézett Cstv. 11. § (1) bekezdés a) pontja egy olyan 

taxatív felsorolást tartalmaz, ahol a felsorolás egyes elemei jellemzően valóban egymással 

mellérendelt kapcsolatban állnak. A „fennálló és az azt követően keletkezett” kitétel 

valamennyi elemre vonatkozik. Ez alól azonban kivétel a felsorolásnak az „adók- és más 

közterhek” tagja, mert az helyesen úgy hangzik: „az ezeket terhelő adók- és más közterhek”. 

Az „ezeket” utaló szó azt jelenti nyelvtani értelemben, hogy az „adók- és más közterhek” tag 

a felsorolás előző tagjához, vagyis a csődeljárás iránti kérelem benyújtásakor fennálló és az 

azt követően keletkezett munkabér-követelésekhez és bér jellegű egyéb juttatásokhoz 

kapcsolódik. 

 

Osztja az ítélőtábla az elsőfokú bíróság álláspontját azzal kapcsolatban is, hogy amennyiben a 

jogalkotónak az lett volna a szándéka, hogy a moratórium alól valamennyi, a már kifizetett 

munkabéreket, bér jellegű juttatásokat terhelő adó és járulék kivételre kerüljön, akkor ezt 

egyszerűen meg lehetett volna fogalmazni az elsőfokú végzésben írt módon.  

 

Osztja az ítélőtábla az elsőfokú bíróság álláspontját azt illetően, hogy a nyelvtani és 

rendszertani értelmezés alapján a vagyonfelügyelő helyesen sorolta be az adóhatóság 

követelését, figyelemmel arra is, hogy a Cstv. 11. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 

rendelkezés kiterjesztően nem értelmezhető. 

 

A hitelező által hivatkozott rendszertani értelmezés ugyancsak a nyelvtani értelmezést 

támasztja alá.  



A Cstv. 11. § (1) bekezdés a) pontja kapcsán figyelemmel kell lenni arra, hogy a Cstv 11. § 

(1) bekezdés b) pontja az általános szorgalmi adó, jövedéki adó és termékdíj-fizetési 

kötelezettség vonatkozásában egyértelműen meghatározza milyen követelések mentesek a 

moratórium alól, ebből pedig az következik, hogy a jogalkotó nem kívánta valamennyi, az 

adóst terhelő, de még meg nem fizetett közterhet a moratórium hatálya alól kivenni.  

A rendszertani értelmezés kapcsán jelentősége van a Cstv. 4. § (3) bekezdés f) pontjának is, 

ami szerint nem tartozik a gazdálkodó szervezet vagyonába a munkavállaló munkabéréből 

jogszabályi rendelkezés szerint a csődeljárás elrendelésének időpontjában, vagy a 

felszámolási eljárás kezdő időpontjában már levont, de még be nem fizetett közteher. A 

moratóriummal védett, vagy moratórium alól mentes követelés nyilvánvalóan csak az adós 

vagyonával szemben, annak vonatkozásában értelmezhető. Az adós vagyonába nem tartozó 

vagyontárggyal szemben a moratórium alá eső, vagy moratórium alól kivett követelés 

értelmezhetetlen. A vagyonfelügyelő által hivatkozott, a Kúria Gfv.VII.30.355/2015. számú 

(EBH.2016.G.5. számú) döntéséből is az következik, hogy a Cstv. 4. § (3) bekezdésének f) 

pontja úgy értelmezendő, hogy a levont, de még meg nem fizetett közteher iránti igény egy 

speciális tulajdoni igény, amely az adós vagyonába nem tartozó pénzösszeg kiadására irányul. 

Jellegénél fogva azonban az adósnak a felszámolás kezdő időpontjában (jelen esetben a 

csődeljárás kezdő időpontjában) ténylegesen meglévő pénzeszköz vagyonával szemben 

érvényesíthető, amennyiben a számviteli szabályok szerint az adós vagyonába ténylegesen 

tartozó pénzeszköztől való számviteli elkülönítésre nincs mód. Az ilyen igény nem 

rangsorolható és nem egyenlíthető ki az adós vagyonába utóbb befolyt pénzeszközből. A sui 

generis tulajdoni igény forrása a felszámolás (jelen esetben csődeljárás) kezdő időpontjában 

meglévő ténylegesen átadott pénzeszköz, megtérülésének mértéke ehhez igazodik. A 

bizonyíthatóan ilyen forrásból származó pénzeszköz más hitelezők követelésének 

kiegyenlítésére nem szolgálhat, a levont, de meg nem fizetett közteherigény ilyen okból (de az 

ítélőtábla álláspontja szerint csak ilyen okból) elsőbbséget élvez a más hitelezői igényekkel 

szemben. 

 

Más kérdés, hogy az EBH.2016.G.5. számú döntésből következően, amennyiben az sui 

generis tulajdoni igényt a hitelező pénzeszköz hiányában nem tudja érvényesíteni, az 

kártérítési igénnyé fordul át, ebben az esetben azonban a kártérítési igény már nem lehet 

mentes a moratórium alól.  

 

A jelen esetben az  adóhatóság által foganatosított végrehajtási cselekményekből következően 

az adós a moratórium kezdő időpontjában a sui generis igény kielégítésének alapját képező 

pénzeszközzel nem rendelkezett (ellenkező esetben az inkasszó már első alkalommal a teljes 

összegre eredményes lett volna). Ezért a fentiekben kifejtettek szerint az adóhatóság igénye a 

moratórium alá eső kártérítési igénnyé fordult át.  

 

 

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

folytán irányadó Pp. 389. § és Pp. 383. § (2) bekezdése alapján – a Cspkh.3/2018/9. számú 

végzésre is kiterjedő hatállyal helybenhagyta.  

 

A feljegyzett fellebbezési illetéket az Itv. 5. § (1) bekezdés c.) pontjából következően a 2016. 

évi CXXX. törvény (Pp.) 96. § (1) bekezdés b.) pontja alapján az állam viseli.  

 

A másodfokú eljárásban nyertes adós a Pp. 81. §  (1) bekezdése szerinti költségfelszámítással 

nem élt, ennek hiányában a vesztes hitelező az adós másodfokú eljárásban felmerült 

költségeinek megfizetésére nem kötelezhető.  



 

 


