
A közbensı mérleggel kapcsolatos hitelezıi észrevétel esetén a jóváhagyó 

határozat indokolásának a közbensı mérleg alapvetı adatain kívül tartalmaznia 

kell, a hitelezıi észrevételeket, valamint a bíróságnak az észrevételek 

megalapozottságával, illetıleg megalapozatlanságával, és ehhez képest a közbensı 

mérleg jóváhagyhatóságával kapcsolatos jogi álláspontját is.  
 
Alkalmazott jogszabályok: Cstv. 50.§ (6) bek., 6.§ (2) bek., Pp. 222.§ (1) bek., 221.§ 

(1) bek. 

 
Gyıri Ítélıtábla Fpkf.II.25.302/2008/2.szám 
 
 
 
Az adós 2004. március 22. napjától kezdıdıen felszámolás alatt áll.  
 
A felszámoló 2007. október 31-én elıterjesztette az elsı közbensı mérleget, melyet az 
elsıfokú bíróság végzésével a jelen eljárásra irányadó, a csıdeljárásról és a 
felszámolási eljárásról szóló, 1991. évi XLIX. törvény (többször módosított Cstv.)  
50.§ (6) bekezdése alapján jóváhagyott.  
 
E végzés ellen a hitelezı élt fellebbezéssel, és annak hatályon kívül helyezésével az 
elsıfokú bíróság új határozat hozatalára utasítását kérte. Fellebbezése indokolásában 
arra hivatkozott, hogy a részére megküldött közbensı mérlegre a törvényes 
határidıben észrevételt tett, észrevételét azonban az elsıfokú bíróság nem vizsgálta 
meg.  
 
A fellebbezés alapos.  
 
Az elsıfokú bíróság lényeges eljárási szabályt sértve hozta meg határozatát, így az 
érdemben nem bírálható felül.  
 
A többször módosított Cstv. 50.§ (1) bekezdése szerint abban az esetben, ha a 
felszámolási eljárás során a hitelezık igényeinek kielégítéséhez elegendı pénzeszköz 
folyt be, a felszámoló a követelések bejelentésére megadott határidı letelte után 
közbensı felszámolási mérleget készíthet. A közbensı mérleg tartalmazza a 
gazdálkodó szervezet tevékenységet lezáró mérlegének adatait. A mérleget az 52. § (3) 
bekezdésében, a bevételek és költségek alakulásáról készített kimutatást pedig az 52.§ 
(4) bekezdésében meghatározott bontásban kell elkészíteni. Ez azt jelenti, hogy a 
mérlegnek tartalmaznia kell a pénzeszközöket, a megmaradt (nem értékesített) 
vagyontárgyakat piaci értéken, a be nem hajtott követeléseket, a ki nem egyenlített 
tartozásokat, ide értve a felszámolási költségek miatti tartozásokat, könyv szerinti 
értéken, a fel nem osztható vagyont, valamint a felosztható vagyont. A bevételek és 
költségek alakulásáról készített kimutatásnak pedig tartalmaznia kell a tevékenység 
folytatásával kapcsolatos árbevételeket és költségeket, a vagyontárgyak értékesítésével 
kapcsolatban a vagyontárgy ellenértékét és nyilvántartási értékét, továbbá a 
kiegyenlített felszámolási költségeket. A szöveges jelentésben e mellett szerepelnie 



kell a tevékenységet lezáró mérleg és a közbensı mérleg eltéréseire, valamint a 
bevételek és a költségek alakulására vonatkozó részletes magyarázatnak is. A többször 
módosított Cstv. 50.§ (2) bekezdésébıl kitőnıen a felszámolás kezdetétıl évente a 
közbensı mérleg elkészítése kötelezı.  
 
A mérleget, a bevételek és költségek alakulásáról készített kimutatást és a hitelezık 
részbeni kielégítésének sorrendjét és összegét tartalmazó részleges vagyonfelosztási 
javaslatot a felszámoló a többször módosított Cstv. 50.§ (5) bekezdése alapján köteles 
a hitelezıknek – választmány alakítása esetén a választmánynak is – megküldeni azzal, 
hogy arra 15 napon belül észrevételt tehetnek. Az iratokat ezután a bíróság részére 
jóváhagyás végett be kell mutatni, a hitelezık (választmány) véleményét is csatolva.  
 
A bíróság ezt követıen a Cstv. 50.§ (6) bekezdése alapján az észrevételek 
figyelembevételével dönthet a közbensı mérleg jóváhagyásáról vagy elutasításáról.  E 
határozatát a bíróságnak a többször módosított Cstv. 6.§ (2) bekezdése folytán 
alkalmazandó Pp. 222.§ (1) bekezdésében és 221.§ (1) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelıen meg is kell indokolnia. Így a határozat indokolásának tartalmaznia kell a 
közbensı mérleg alapvetı adatait, az arra tett hitelezıi észrevételeket, valamint a 
bíróságnak az észrevételek megalapozottságával, illetıleg megalapozatlanságával, és 
ehhez képest a közbensı mérleg jóváhagyhatóságával kapcsolatos jogi álláspontját is.  
 
A jelen esetben viszont a fellebbezéssel támadott elsıfokú határozat a Cstv. 50.§ (6) 
bekezdésére utaláson kívül semmiféle indokolást nem tartalmaz. Így nem állapítható 
meg, hogy az elsıfokú bíróság egyáltalán megvizsgálta-e a részére nem vitásan 
megküldött hitelezıi észrevételt, illetve azt, hogy a közbensı mérleg egyébként 
megfelel-e a Cstv. hivatkozott rendelkezéseinek, valamint a felszámolás számviteli 
feladatairól szóló 225/2000.(XII.19.) Kormányrendelet elıírásainak. Az elsıfokú 
határozat ezért – miután a Pp. 222.§ (1) bekezdésének és 221.§ (1) bekezdésének 
alapvetı megsértése miatt nem lehet megállapítani, hogy az elsıfokú bíróság a 
döntését mire alapította – érdemben nem bírálható felül.  
 
Erre figyelemmel az ítélıtábla az elsıfokú végzést a többször módosított Cstv. 6.§ (2) 
bekezdése folytán alkalmazandó Pp. 252.§ (2) bekezdése alapján hatályon kívül 
helyezte, és az elsıfokú bíróságot új határozat hozatalára utasította.  
 
A megismételt eljárásban ellenırizni kell, hogy a közbensı mérleg megfelel-e a rá 
vonatkozó, ismertetett jogszabályi rendelkezések elıírásainak, és tételesen meg kell 
vizsgálni a hitelezı észrevételében foglaltakat. Ezt követıen, mindezek függvényében 
dönthet az elsıfokú bíróság a mérleg jóváhagyásáról vagy elutasításáról. Az érdemi 
határozatot a többször módosított Cstv. 6.§ (2) bekezdése folytán alkalmazandó Pp. 
222.§ (1) bekezdésében és 221.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen meg is 
kell indokolni.  
 


