
Az a körülmény, hogy az adós felszámolását más hitelezık is kezdeményezték 
illetve, hogy a jelen eljárásban korábban meghozott, a fizetésképtelensége 
megállapításáról rendelkezı végzés ellen az adós fellebbezéssel élt, az ideiglenes 
vagyonfelügyelı kirendelésének önmagában nem alapozza meg. 
 

Alkalmazott jogszabály: Cstv.24/A. § (2) bekezdés a) pont. 
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Az elsıfokú bíróság az I. r. hitelezı 2007. október 15-én elıterjesztett kérelme alapján 

a 2007. december 6-án kelt. végzésével a jelen eljárásra irányadó, a csıdeljárásról és a 

felszámolási eljárásról szóló - többször módosított – 1991. évi XLIX. törvény 

(többször módosított Cstv.) 27.§ (2) bekezdés a) pontjára figyelemmel megállapította 

az adós fizetésképtelenségét, és elrendelte felszámolását. A határozatot az adós 

fellebbezéssel támadta meg, és annak megváltoztatásával az eljárás soron kívüli 

megszőntetését kérte.  

 

Idıközben az I. r. hitelezı a 2007. december 18-án kelt és az elsıfokú bírósághoz 

2007. december 22-én érkezett beadványában az adós gazdálkodásának felügyeletére 

ideiglenes vagyonfelügyelı kirendelését kérte. Arra hivatkozott, hogy tudomása 

szerint az adós gazdálkodó szervezet a vagyonát folyamatosan ingyenesen, feltőnıen 

aránytalan ügyletekkel csökkenti. Emellett az ırzés-védelem megoldatlansága miatt 

feltételezhetı az is, hogy a vagyont csökkentı bőncselekményeket is elkövetnek az 

adós kárára. Mindezek pedig megfelelıen valószínősítik, hogy követelése késıbbi 

kielégítése veszélyben van. 

 

A következı napon, 2007. december 19-én az I. r. hitelezı a teljes követelését a II. r. 

hitelezıre engedményezte.  

 

Ezt követıen az elsıfokú bíróság a 2008. január 8-án kelt 15. számú végzésével az 

adós gazdálkodásának felügyeletére ideiglenes vagyonfelügyelıt rendelt ki. A 

határozat indokolása szerint a vagyonfelügyelı kirendelésére a többször módosított 

Cstv. 24/A. § (2) bekezdése alapján akkor kerülhet sor, ha a hitelezı valószínősíti, 

hogy követelésének késıbbi kielégítése veszélyben van, és követelése létrejöttét, 

nagyságát és lejárát közokirattal vagy teljes bizonyító erejő magánokirattal igazolja, 

továbbá az ideiglenes vagyonfelügyelı díját elılegezi, és a kérelem benyújtásával 

egyidejőleg bírósági letétbe helyezi. Az adott esetben az adós az I. r. hitelezı 

követelését az eljárás során a teljes bizonyító erejő magánokiratnak a Pp.196. § (1) 

bekezdés d) pontjában meghatározott kellékeivel rendelkezı nyilatkozatában 

8.995.604,- Ft erejéig elismerte. Ugyanakkor megállapítható az is, hogy az adós 

felszámolását idıközben más hitelezık is kezdeményezték, a jelen eljárásban pedig a 

már elismert tartozását is vitássá tette a fizetésképtelenségét megállapító végzés elleni 

fellebbezésében. Mindezek arra utalnak, hogy az I. r. hitelezı követelésének késıbbi 

kielégítése veszélyben van. Ezért az ideiglenes vagyonfelügyelıt ki kellett rendelni. 



 

A 2008. január 9-én érkezett letéti értesítés szerint 2008. január 8-án az I.r. hitelezı 

nevében a II.r. hitelezı 300.000.Ft vagyonrendezı díjat elnöki letétbe helyezett. 

 

Az adós igazolta, hogy 2008. január 10-én egyik alkalmazottja az engedményezési 

szerzıdésben megjelölt tartozást (mindösszesen 9.858.365,- Ft-ot) az engedményes 

II.r. hitelezı részére megfizette, egyben a bírósághoz 2008. január 11-én érkezett 

beadványában bejelentette és igazolta, hogy 2007. december 19-én az I.r. hitelezı a 

teljes követelését a II.r. hitelezıre engedményezte. 

 

Ezután az adós a 15. számú végzés ellen fellebbezéssel élt, és – tartalmilag – annak 

megváltoztatásával az ideiglenes vagyonfelügyelı kirendelése iránti kérelem 

elutasítását kérte. Fellebbezése indokolásában arra hivatkozott, hogy az elsıfokú 

bíróság a többször módosított Cstv. 24/A. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek 

hiányában rendelkezett a vagyonfelügyelı kirendelésérıl, az I. r. hitelezı ugyanis nem 

valószínősítette azt, hogy követelésének kielégítése veszélybe került volna, és kérelme 

benyújtásával egyidejőleg nem helyezte letétbe a vagyonfelügyelı díját sem. 

Megjegyezte azt is, hogy az engedményes II. r. hitelezı, aki az iratokból kitőnıen a 

vagyonfelügyelı kirendelését ténylegesen kérte, érdekeltségi viszonyban áll a 

vagyonfelügyelıvel. 

 

Az elsıfokú bíróság a 2008. február 14-én kelt 44. számú végzésével a Pp.61. § (1) 

bekezdése alapján megállapította, hogy az I. r. hitelezı jogutóda az engedményes II. r. 

hitelezı. Az I. r. hitelezınek az eljárásból való elbocsátására az adós hozzájárulásának 

hiányában nem került sor. 

 

A 15. számú végzés ellen az adós által elıterjesztett fellebbezés alapos. 

 

Az elsıfokú bíróság tévesen, megalapozatlanul rendelkezett az ideiglenes 

vagyonfelügyelı kirendelésérıl. 

 

A többször módosított Cstv. 24/A. § (2) bekezdése alapján ugyanis az ideiglenes 

vagyonfelügyelı kirendelésére akkor kerülhet sor, ha a kérelmet elıterjesztı hitelezı  

 

a) valószínősíti, hogy követelésének késıbbi kielégítése veszélyben van, és  

 

b) a követelésének létrejöttét, nagyságát és lejártát közokirattal vagy teljes bizonyító 

erejő magánokirattal igazolja, továbbá 

 

c) az ideiglenes vagyonfelügyelı díját elılegezi és a kérelem benyújtásával 

egyidejőleg bírósági letétbe helyezi. 

 

Azt a konkrét esetben helyesen állapította meg az elsıfokú bíróság, hogy az I. r. 

hitelezı a követelése létrejöttét, nagyságát és lejártát teljes bizonyító erejő 

magánokirattal igazolta, és az elsıfokú határozat meghozataláig a vagyonfelügyelıi díj 

letétbe helyezése is megtörtént. Követelése késıbbi kielégítésének veszélyeztetettségét 



azonban az I. r. hitelezı semmilyen módon nem valószínősítette, így egymagában az 

erre vonatkozó egyoldalú elıadása alapján az ideiglenes vagyonfelügyelı 

kirendelésére megalapozottan nem kerülhetett volna sor. 

 

Az a körülmény pedig, hogy az adós felszámolását más hitelezık is kezdeményezték 

illetve, hogy a jelen eljárásban korábban meghozott, a fizetésképtelensége 

megállapításáról rendelkezı végzés ellen az adós fellebbezéssel élt, az ideiglenes 

vagyonfelügyelı kirendelésének a Cstv.24/A. § (2) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feltétele teljesítését nem helyettesítheti, vagyis a vagyonfelügyelı 

kirendelését önmagában nem alapozhatja meg. 

 

Annak vizsgálata, hogy az engedményes II. r. hitelezı érdekeltségi viszonyban áll-e az 

ideiglenes vagyonfelügyelıvel illetve, hogy az ügyben kifogásolható módon 

együttmőködött-e vele, a jelen eljárás kereteit meghaladja. Az azonban nyilvánvaló, 

hogy az I. r. hitelezı nem a saját érdekeinek biztosítása érdekében kezdeményezte 

2007. december 18-án a vagyonfelügyelı kirendelését, hiszen követelését a következı 

napon a II. r. hitelezıre engedményezte, és a vagyonfelügyelı díját sem ı, hanem a II. 

r. hitelezı elılegezte. A II. r. hitelezı eljárása pedig – az iratok alapján kétséget 

kizáróan megállapíthatóan – nem a reá engedményezett követelés érvényesítésére 

irányult, a tartozás 2008. január 10-i, a Ptk. 286. § (1) bekezdésében foglaltaknak 

maradéktalanul megfelelı, szabályszerő teljesítésének joghatályos voltát ugyanis 

nyilvánvalóan alaptalan érveléssel kétségbe vonta. A befizetést tartozatlan, téves 

fizetésnek minısítette, megkereste az adóhatóságot a befizetés jogszerő voltának 

kivizsgálása érdekében, és követelését változatlanul fenntartva sürgette a felszámolás 

elrendelését. A kirendelt ideiglenes vagyonfelügyelı pedig néhány nappal a 

kirendelését követıen a többször módosított Cstv. 24/A.§ (8) bekezdése alapján – az 

adós együttmőködésének hiányára hivatkozással – kezdeményezte is a felszámolás 

soron kívüli, fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható végzéssel történı elrendelését.  

 

Azt e tények alapján nem lehet kétséget kizáróan megállapítani, hogy a II. r. hitelezı 

eleve is azért szerezte volna meg az I. r. hitelezı követelését, hogy a S. Kft-vel 

együttmőködve elérje ez utóbbi cég ideiglenes vagyonfelügyelıvé való kirendelését, 

majd az adós rövid idın belül, fizetésképtelenségére tekintet nélkül történı 

felszámolását. Az azonban az eljárás adatai alapján nyilvánvaló, hogy az I. és II. r. 

hitelezık jogaikat e körben rendeltetésellenesen gyakorolták, az ideiglenes 

vagyonfelügyelı kirendelése iránti kérelem elıterjesztése, majd az ezt követıen e 

vonatkozásban tett intézkedések és nyilatkozatok nem az adott ügyben érvényesített 

konkrét követelés biztosítását célozták. 

 

Mindezekre tekintettel az ítélıtábla az elsıfokú végzést a többször módosított Cstv.6. 

§ (3) bekezdése folytán alkalmazandó Pp.253. § (2) bekezdése alapján megváltoztatta. 

 


