
VAGYONRENDEZÉSI ELJÁRÁS – A VAGYONTÁRGY TERMÉSZETBEN 

TÖRTÉNŐ ÁTADÁSA  

 

Az elsőfokú eljárásban a hitelező, bár akkor erre módja lett volna, az ingatlan 

osztatlan közös tulajdonába adása ellen nem tiltakozott (nem utasította vissza), 

ezért erre már a másodfokú eljárásban sincsen lehetőség. /Ctv.119. § (2) 

bekezdése, 123.§ (2) bekezdése, . 122. § (6) bekezdése ,Pp. 235.§ (1) bekezdése/ 

 

 

Ezért az elsőfokú bíróság a rendelkezésre álló adatok alapján jogszerűen rendelkezett a 

vagyonrendezési eljárás befejezésével egyidejűleg az eljárás alapjául szolgáló ingatlan 

jogosultak közötti természetbeni felosztásáról, közös tulajdonba adásáról. 

 

A fellebbező hitelező a vagyonfelosztási javaslattal szemben támasztott aggályait 

csupán a fellebbezésében adta elő, de e hivatkozásai – eljárási okból – az érdemben 

helyes elsőfokú végzés megváltoztatására nem adnak alapot. 

 

A folytán megfelelően alkalmazandó szerint ugyanis a fellebbezésben új tény 

állítására, illetve új bizonyíték előadására kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha 

az új tény vagy új bizonyíték az elsőfokú határozat meghozatalát követően jutott a 

fellebbező fél tudomására, feltéve hogy az - elbírálása esetén - reá kedvezőbb 

határozatot eredményezett volna, illetve, ha az az elsőfokú határozat jogszabálysértő 

voltának alátámasztására irányul. Ez utóbbi esetben viszont a másodfokú bíróság a 

felülbírálat során az új tényt csak akkor veheti figyelembe, ha előterjesztése az 

elsőfokú eljárásban nem a fél mulasztása folytán maradt el. 

 

A felhívást a fellebbező hitelező is átvette 2011. december 27-én, de az elsőfokú 

bíróság által meghatározott 8 napos határidő alatt egyetlen érintett, így a NAV sem tett 

észrevételt. Nem volt elzárva tehát a fellebbező hitelező attól, hogy a vagyonrendező 

javaslatára nyilatkozatot tegyen, az ingatlan felosztása ellen tiltakozzon, azt 

visszautasítsa, ennek elmulasztása indokára a mai napig nem nyilatkozott. Ezzel a 

törvényben meghatározott, és az elsőfokú bíróság által is biztosított jogával saját 

mulasztásából eredően nem élt az elsőfokú eljárás során. 

 

 

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság a 2010. február 14. napján jogerőre 

emelkedett végzésével a H. F. Kft. adóssal szemben folyamatban volt felszámolási 

eljárást egyszerűsített módon befejezte, és az adóst megszüntette. A cégbíróság e 

végzés alapján az adós céget a cégjegyzékből 2010. március 19. napján hivatalból 

törölte. 

Az elsőfokú bíróság a P. Község jegyzője hitelező 2010. március 26-án benyújtott 

kérelemére indult eljárásban a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 

végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 119.§-a alapján elrendelte a törölt 

cég vagyonrendezési eljárását a p. belterület 775. hrsz-ú – kivett beépítetlen terület 

művelési ágú – 393 m2 területű ingatlan vonatkozásában. Végzésben felhívta a törölt 



cég volt hitelezőit, hogy a vagyontárgyra vonatkozó igényeiket 30 napon belül a 

vagyonrendezőnek jelentsék be.  

A vagyonrendező a benyújtott vagyonfelosztási javaslatban előadta, hogy az eljárás 

során két hitelező és a törölt adós egyik volt tagja jelentett be igényt. Az eljárás tárgyát 

képező ingatlan értékesítésére a vagyonrendező két alkalommal írt ki nyilvános 

pályázatot, amelyek sikertelenül zárultak. A vagyonrendező az ingatlan forgalmi 

értékét a kiállított adó- és értékbizonyítvány alapján 1.375.500.- forintban jelölte meg. 

A vagyonfelosztási javaslata alapján – az ott meghatározott tulajdoni hányadok szerint 

- kérte a vagyontárgynak a jogosultak közös tulajdonába adását. 

 

Az elsőfokú bíróság a vagyonfelosztási javaslatot a Ctv. 123.§ (2) bekezdése alapján a 

hitelezőknek megküldte azzal, hogy arra 8 napon belül észrevételt tehetnek. E felhívást 

az érintettek – így a fellebbező hitelező is - átvették, de nyilatkozatot, észrevételt nem 

terjesztettek elő. 

 

Ezt követően az elsőfokú bíróság a fellebbezéssel támadott végzésével a 

vagyonrendezési eljárást befejezte. Az eljárás tárgyát képező P. belterület 775. hrsz-ú 

ingatlant 152/1000 tulajdoni hányaddal P. Község Önkormányzata, 102/1000 tulajdoni 

hányaddal a NAV Megyei Igazgatósága, és 746/1000 tulajdoni hányaddal P. E. közös 

tulajdonába adta. A határozat indokolása szerint a vagyonrendező által előterjesztett 

vagyonfelosztási javaslatra az elsőfokú bíróság felhívása ellenére észrevétel nem 

érkezett. Az eljárás adatai alapján megállapította, hogy a vagyontárgy a felszámolási 

eljárás során kielégítetlen hitelezői igények jogosultjait ( 209.117.- Ft erejéig P. 

Község Önkormányzata, 140.000.-Ft erejéig a NAV Megyei Adóigazgatósága), 

valamint  az adós volt beltagját, P. E. illeti meg. Mindezek alapján a Ctv. 122. § (6) és 

123. § (3) bekezdésének alkalmazásával a rendelkező rész szerint határozott. 

 

A végzés ellen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hitelező terjesztett elő fellebbezést, 

melyben annak megváltoztatásával a vagyonfelosztási javaslat elutasítását kérte. Arra 

hivatkozott, hogy a vagyonrendező a vagyonfelosztási javaslat elkészítése során nem 

biztosított lehetőséget a nyilatkozattételre, így arra, hogy a fellebbező hitelező kíván-e 

élni a vagyontárgy „átvételének jogával”. A konkrét esetben a fellebbező hitelező a 

ráeső tulajdoni illetőséget nem kívánja elfogadni, mert a hitelezői követelése fejében 

természetben juttatott ingatlanvagyon eredményeként létrejött közös tulajdon számára 

csak további terheket jelentene. Ezért kérte, hogy a vagyonrendező dolgozza át a 

vagyonfelosztási javaslatot, mely során „egyeztessen” a hitelezőkkel. 

 

A vagyonrendező a fellebbezésre tett észrevételében az elsőfokú végzés 

helybenhagyását kérte. Előadta, hogy a fellebbező hitelező alaptalanul hivatkozik arra, 

hogy nem volt lehetősége a vagyonfelosztási javaslat megismerésére, és az ezzel 

kapcsolatos következmények mérlegelésére, hiszen az elsőfokú bíróság azt a Ctv-nek 

megfelelően megküldte az érdekelteknek, így a NAV-nak is. Így a fellebbező 

hitelezőnek is lett volna lehetősége arra, hogy az elkészített vagyonfelosztási javaslatra 

észrevételt tegyen, e jogával mégsem élt az elsőfokú eljárás során. 

 

A fellebbezés nem alapos. 



 

Az elsőfokú bíróság a tényállást helyesen állapította meg, és az abból levont 

jogkövetkeztetése is helytálló, a vagyonrendezési eljárást a törvényes keretek között 

nyilvánította befejezetté. 

 

A Ctv. 122. § (6) bekezdése szerint, ha a vagyonrendezési eljárás lefolytatása kötelező 

és a vagyontárgy értékesítése nem járt sikerrel, a vagyonrendező felmerült 

költségeinek és díjának megfizetése esetében a vagyontárgyat a jogosultnak 

természetben kell kiadni. A Ctv. 123. § (2) bekezdése szerint a bíróság a 

vagyonrendező vagyonfelosztási javaslatát megvizsgálja és azt az érintetteknek 

megküldi, azzal, hogy arra nyolc napon belül észrevételt tehetnek. Ezt követően a 

bíróság végzéssel határoz a hitelezők követeléseinek kielégítéséről, illetve a 

hitelezőnek nem minősülő kérelmezők közötti vagyonfelosztásról, valamint meghozza 

a 122. § (1) és (6) bekezdésében foglalt határozatot, továbbá kötelezi a vagyonrendezőt 

a még szükséges intézkedések megtételére. A (3) bekezdés szerint pedig az értékesítés 

mellőzése esetén a bíróság a vagyonfelosztási javaslatban foglaltak szerint a 

vagyontárgyat a jogosult tulajdonába, illetve a kérelmezők által meghatározott 

arányban a jogosultak közös tulajdonába adja. A végzésben határozni kell a 

vagyonrendező költségeinek és díjazásának összegéről, annak viseléséről is. 
 

A konkrét esetben a vagyonrendező igazolta, hogy a vagyonrendezés tárgyát képező 

ingatlan értékesítése nem járt sikerrel. Ezért a Ctv. rendelkezéseivel összhangban, 

megalapozottan indítványozta a vagyonfelosztási javaslatában az érintett ingatlan 

jogosultak közötti természetbeni felosztását, közös tulajdonba adását. 

 

A Ctv. 119. § (2) bekezdése értelmében alkalmazandó Pp. 3. § (6) bekezdése szerint a 

bíróság köteles gondoskodni arról, hogy a felek minden, az eljárás során előterjesztett 

kérelmet, jognyilatkozatot, valamint a bírósághoz benyújtott okiratot 

megismerhessenek és azokra – törvényben előírt időn belül – nyilatkozhassanak. E 

rendelkezéssel összhangban rendelkező Ctv. 123. § (2) bekezdése szerint a bíróság a 

vagyonrendező vagyonfelosztási javaslatát megvizsgálja, azt az érintetteknek 

megküldi azzal, hogy arra nyolc napon belül észrevételt tehetnek, majd ezt követően 

határoz a bíróság végzéssel a vagyonfelosztási javaslatról. 

 

A felterjesztett iratokból megállapíthatóan az elsőfokú bíróság a fenti jogszabályi 

kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett, 14. sorszám alatti végzésével megküldte 

a vagyonfelosztási javaslatot valamennyi érintettnek, egyben felhívta őket megfelelő 

határidő tűzésével észrevételeik előterjesztésére. A felhívást a fellebbező hitelező is 

átvette 2011. december 27-én, de az elsőfokú bíróság által meghatározott 8 napos 

határidő alatt egyetlen érintett, így a NAV sem tett észrevételt. Nem volt elzárva tehát 

a fellebbező hitelező attól, hogy a vagyonrendező javaslatára nyilatkozatot tegyen, az 

ingatlan felosztása ellen tiltakozzon, azt visszautasítsa, ennek elmulasztása indokára a 

mai napig nem nyilatkozott. Ezzel a törvényben meghatározott, és az elsőfokú bíróság 

által is biztosított jogával saját mulasztásából eredően nem élt az elsőfokú eljárás 

során. 

 



Ezért az elsőfokú bíróság a rendelkezésre álló adatok alapján jogszerűen rendelkezett a 

vagyonrendezési eljárás befejezésével egyidejűleg az eljárás alapjául szolgáló ingatlan 

jogosultak közötti természetbeni felosztásáról, közös tulajdonba adásáról. 

 

A fellebbező hitelező a vagyonfelosztási javaslattal szemben támasztott aggályait 

csupán a fellebbezésében adta elő, de e hivatkozásai – eljárási okból – az érdemben 

helyes elsőfokú végzés megváltoztatására nem adnak alapot. 

 

A Ctv. 119. § (2) bekezdése folytán megfelelően alkalmazandó Pp. 235.§ (1) 

bekezdése szerint ugyanis a fellebbezésben új tény állítására, illetve új bizonyíték 

előadására kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha az új tény vagy új bizonyíték az 

elsőfokú határozat meghozatalát követően jutott a fellebbező fél tudomására, feltéve 

hogy az - elbírálása esetén - reá kedvezőbb határozatot eredményezett volna, illetve, ha 

az az elsőfokú határozat jogszabálysértő voltának alátámasztására irányul. Ez utóbbi 

esetben viszont a másodfokú bíróság a felülbírálat során az új tényt csak akkor veheti 

figyelembe, ha előterjesztése az elsőfokú eljárásban nem a fél mulasztása folytán 

maradt el. A Pp. 141.§ (2) bekezdéséből kitűnően ugyanis a fél köteles tényállításait, 

nyilatkozatait, bizonyítékait – az ügy állása szerint – a gondos és az eljárást elősegítő 

pervitelnek megfelelő időben előadni, illetve előterjeszteni. Ha a tényállítások, 

nyilatkozatok előadásával és a bizonyítékok előterjesztésével e kötelezettsége ellenére 

alapos ok nélkül késlekedik, a bíróságnak a Pp.141.§. (6) bekezdése szerint a fél 

előadásának bevárása nélkül kell határoznia. Azokat a tényállításait tehát, amelyeket 

az elsőfokú eljárásban meg sem kísérelt előadni, a fél a másodfokú eljárásban nem 

hozhatja fel (BH.2003/204). 

 

A fellebbező hitelező – csak a fellebbezésében előadott – tényállításait már az elsőfokú 

Ezért az ítélőtábla a hitelezőnek a fellebbezésében előadott új tényállítását az elsőfokú 

végzés felülbírálata során a Pp. 235.§. (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel nem 

vehette figyelembe. Az először a fellebbezésben előadott, és így figyelembe nem 

vehető új tényállítások hiányában, a rendelkezésre álló adatok alapján pedig a 

vagyonrendezési eljárás befejezésének és annak módjának megalapozatlanságának a 

megállapítására, az azt elrendelő elsőfokú végzés megváltoztatására nem kerülhetett 

sor.  

 

Ezért az ítélőtábla az elsőfokú bíróság fellebbezéssel támadott végzését a Ctv. 119.§ 

(2) bekezdés folytán alkalmazandó Pp. 259.§-ára utalással a Pp. 253.§ (2) bekezdése 

alapján helybenhagyta. 

 

Győri Ítélőtábla Vpkf.II.25.336/2012/2. szám 

 


