
FELSZÁMOLÁS – A KIFOGÁSOLÁSI HATÁRIDŐ JOGI TERMÉSZETE ÉS 

MEGNYILTA 

Az elévülési jellegű igényérvényesítési határidő a tudomásszerzéssel csak akkor 

nyílik meg, ha a felszámoló intézkedésének vagy mulasztásának jogszerűtlensége 

megítéléséhez szükséges ismeretek ténylegesen is a fél rendelkezésére állnak (Cstv. 

51. § (1) bekezdése ).  

 

 

Az X. Bank Nyrt. és az adós között 2008.10.16. napján 115.000,-CHF tekintetében 

létrejött hitelszerződést az adós tulajdonában álló b.-i 225. és 227. hrsz-ú ingatlanokon 

alapított jelzálogjog biztosította. A Z. Hitelgarancia Zrt.  hitelező a fenti szerződésből 

eredő tartozásért 80 %-os mértékben készfizető kezességet vállalt. A kezesség 

beváltására tekintettel - a teljesítés mértékében - a hitelező az X.Bank Nyrt. törvényi 

engedményesének minősül. 

 

2011. 01. 21. napján érkezett hitelezői kérelem alapján a Veszprém Megyei Bíróság a 

7. Fpk.19-11-000015 számú végzésével megállapította az adós fizetésképtelenségét és 

elrendelte felszámolását. A felszámolás kezdő időpontja 2011. október 24. A hitelező a 

kezesség beváltására tekintettel 15.866.031,- Ft összegben  (Cstv. 49/D. §), valamint a 

regisztrációs díj tekintetében (Cstv. 57.§ (1) bekezdés „f” kategória) jelentett be 

hitelezői igényt.  

 

A felszámoló a 2013. január 9-én a hitelezőhöz érkezett levelében tájékoztatta a 

jelzálogjog jogosult hitelezőt, hogy az adós tulajdonában álló b.-i 225. és 227. hrsz-ú 

ingatlanokat (a kiírt 14.000.000,-Ft vételár helyett) 8.000.000.- forintért értékesítette. 

Az értesítéshez az értékesítéssel felmerült költségekre vonatkozó táblázatos 

elszámolást mellékelt, mely tartalmazta, hogy 1.927.620,-forint értékesítési költség 

(azon belül 1.168.400.- forint felügyeleti és őrzési díj) merült fel. A kimutatás szerint a  

költségekkel csökkentett vételár 80 %-a, azaz 4.857.904.- forint kerül a hitelező 

részére kifizetésre, a fennmaradó hitelezői igényt pedig a Cstv.57.§ (1) bekezdése f.) 

pontja szerinti kategóriába sorolja át. Kérte az elszámolás elfogadása esetén a hitelezői 

bankszámlaszám közlését. 

 

A 2013. január 10-én kelt levelében a hitelező tájékoztatást kért arról, hogy az irányár 

meghatározása milyen értékbecslés alapján történt (a két ingatlan együttes hitelfedezeti 

értéke ugyanis 37.900.000,-Ft volt), valamint az őrzési díjjal kapcsolatos szerződés és 

számla megküldését kérte. A hitelező által 2013. január 22-én átvett levelében a 

felszámoló megküldte az értékbecslést, az őrzésre vonatkozó megbízási szerződést, 

valamint a teljesítésigazolást, a számlát azonban nem. A szerződés szövegesen és 

számmal kiírva eltérő összegű őrzési díjat és heti egyszeri őrzési-felügyeleti 

szolgáltatást tüntetett fel. 

 

2013. január 23-án kelt levelében a hitelező ismételten kérte az őrzési díj összegét 

igazoló számla megküldését, közölve, hogy eltúlzottnak tartja az elszámolásban 

megállapított 1.168.400.- forintot a heti egy napos őrzés alapján, jelezte azt is, hogy a 



  

szerződés a díjat is kétféleképpen (80.000,-Ft+Áfa, illetve szövegesen százezer 

Forint+ áfa összegben) tünteti fel. 

 

A felszámoló részéről a számlamásolat, és az őrzési díj tekintetében javított megbízási 

szerződés 2013. február 5. napján érkezett meg a hitelezőhöz azzal a tájékoztatással, 

hogy a megbízási szerződés eredeti példányán az őrzési díj a szöveges részben elírásra 

került, a megbízott az őrzést heti egy teljes napi munkaidőben, a hét többi napján pedig 

elektronikus megfigyeléssel látta el havi 80.000.- forint + Áfa díjért. A kifizetett 

összeg nem minősül eltúlzottnak, mivel a 11 és fél hónap időtartamban az adós teljes 

vagyona megőrzésre került. 

 

A felszámoló 2013. február 11-én fax útján megküldte a hitelezőnek a hitelezői 

igények összesített kimutatását. 

 

A hitelező 2013. február 12-én változatlanul azt jelezte, hogy a kifizetett őrzési díjat 

eltúlzottnak tartja, s az őrzés felszámoló által állított módjáról a megbízási szerződés – 

noha ez szükséges lenne - nem rendelkezik. A hitelezői igények listája alapján 

megállapította, hogy az X.Bank Nyrt. jogutódaként az X. Faktor Nyrt. határidőn túl 

jelentette be hitelezői igényét, ezért egyedüli jelzálogjog jogosultként a költségekkel 

csökkentett teljes vételár őt illeti meg. Továbbra is kérte az őrzés állított módjának 

(folyamatos távfelügyelet) az igazolását és 6.072.380,- forint 2013. február 25. napjáig 

történő átutalását azzal, hogy amennyiben ez a jelzett határidőben nem teljesül, úgy 

kifogást fog előterjeszteni. A felszámoló e felhívásra nem nyilatkozott. 

 

A hitelező a 2013. március 6. napján érkezett (2013.03.04. napján kelt) - többször 

módosított – kifogásában az alábbiakat kérte:  

 

Kérte a felszámoló arra történő kötelezését, hogy ne a vagyonfelosztási javaslat 

szerinti 80 %-os mértékű, hanem (a hitelező egyedüli biztosítotti pozíciójára 

tekintettel) a vagyontárgyak értékesítéséből származó teljes bevétellel számoljon el, a 

költségekből elsődlegesen a teljes őrzési költség, másodsorban hat havi őrzési költség 

kerüljön kiejtésre, s így csupán az indokolt költségekkel csökkenjen az elért vételár. 

Ennek megfelelően a vételárból elsődlegesen 7.240.780,- forintot, másodsorban ennek 

609.600.- forinttal csökkentett összegét  fizesse meg a részére a felszámoló. 

 

Arra hivatkozott, hogy a megvalósult őrzés volumene bizonyítatlan, mértéke eltúlzott, 

emellett a vagyontárgy értékesítésének megkezdése körében a felszámoló által 

tanúsított 6 hónapos mulasztás miatt a késedelemmel érintett 6 hónapra eső 609.600.- 

forint őrzési költség nem minősül indokolt költségnek.  

 

Ezzel összefüggésben technikailag elsődlegesen a Cstv. 51.§ (3) bekezdés alapján az 

indokolatlanul felszámolt teljes 1.168.400.- forint őrzési költség felszámolási 

vagyonba való visszafizetésére és az így megnövekedett felszámolási vagyonnal való 

elszámolásra, másodlagosan, - amennyiben a bíróság a teljes őrzési díj visszafizetését 

nem tartaná megalapozottnak - a félévi őrzési költségnek az adós vagyonába történő 



  

visszafizetésére és a vételárral ekként történő elszámolására kérte kötelezni a 

felszámolót.  

 

A felszámoló a kifogás elutasítását kérte. Arra hivatkozott, hogy a kifogást előterjesztő 

hitelezőt csak a teljesítésével „arányosan átszálló” zálogjog mértékéhez igazított 

vételár, azaz vagyontárgyak értékesítéséből befolyt költségekkel csökkentett összeg 80 

%-a illeti meg. Az értékesítés késedelme az általa megbízott igazságügyi ingatlan 

értékbecslő késedelmére vezethető vissza. Az értékbecslés elkészültét követően 

azonnal intézkedett a pályázat kiírása iránt, melyre mindössze egy ajánlat érkezett. 

 

Az őrzés során a három gazdasági társaságtól is bekért árajánlat alapján 

megállapítható, hogy a lehető legkisebb költséggel járó megoldást választotta. A 

megbízási szerződésben a díj összegének betűvel tévesen került megjelölésre, melyet a 

megbízott javított. 

 

Az elsőfokú bíróság fellebbezéssel támadott végzésével az eljárást a Pp.157§ a) pontja 

alapján, a Pp. 130.§. (1) bek. h) pontjára utalással megszüntette. Arra hivatkozott, 

hogy a Cstv. 51. § (1) bekezdése alapján a bíróság hivatalból köteles vizsgálni, hogy a 

kifogást határidőn belül nyújtották-e be, s ennek kapcsán megállapította, hogy az 

elkésett.  

 

A felszámoló a zálogtárgy értékesítéséből származó elszámolást megküldte a 

hitelezőnek, és azt nyilatkozattételre hívta fel, amihez kapcsolódóan a hitelező további 

tájékoztatást kért. Rámutatott, hogy az ítélkezési gyakorlat szerint, a kifogás 

előterjesztésének határideje akkor kezdődik, amikor a hitelező az elszámolás 

jogszerűségének megítéléséhez szükséges adatok birtokába jut (BDT. 2013.2983.), 

ezért ezen követelmény teljesülésének időpontját vizsgálta.  

 

A hitelező egyrészt azt kifogásolta, hogy a Cstv. 49/D. §-ba ütköző az, hogy a 

felszámoló csak a költségekkel csökkentett vételár 80 %-át javasolta részére kifizetni, 

és nem a teljes vételárat.  

 

A hitelező által 2013.01.09. napján átvett elszámolás nem tartalmazott tájékoztatást 

arra nézve, hogy a kifogást előterjesztő hitelezőn kívül van-e még ugyanezen 

kategóriába sorolt más hitelező, s ez az adat a tulajdoni lapokból sem volt 

megállapítható. Miután nem merült fel adat arra nézve, hogy a hitelező tudomással bírt 

volna arról, hogy az eredeti jogosult a kölcsönszerződésből eredő követelés 

fennmaradt részét átruházta, illetve hogy a jogutód X. Faktoring Zrt. határidőn túl 

jelentette be a zálogjoggal biztosított hitelezői igényét, a kifogás előterjesztéséhez 

szükséges információk birtokába csak a felszámoló által 2013. február 11-én 

megküldött hitelezői nyilvántartás alapján jutott. A 2013. február 12-én kelt hitelezői 

nyilatkozat 3. pontjának szövegezése igazolja, hogy ekkorra a hitelező már minden 

olyan adat birtokában volt, melyre kifogását alapította. Ehhez az időponthoz 

számítottan a törvényi határidőt azonban elmulasztotta, és igazolási kérelemmel sem 

élt, így a 2013.03.04. napján kelt kifogás elkésett. 

 



  

Az őrzés-védelmi költség kapcsán az elsőfokú bíróság rámutatott, hogy a felszámoló 

hitelező által 2013. január 9-én átvett levele ezzel kapcsolatban még csak az őrzési 

költség mértékét jelölte meg, így indokolt volt, hogy a hitelező további tájékoztatást 

kért. Az általa kért iratokat a felszámoló azonban csak részben küldte meg. A számlát, 

a javított megbízási szerződést, valamint a szolgáltatás tartalmára vonatkozó 

tájékoztatást csak 2013. február 5-én kapta meg a hitelező. Ezen a napon azonban a 

hitelező már minden olyan adat birtokába került, mely alapján a felszámoló 

elszámolásának jogszerűségét meg tudta ítélni. A kifogás előterjesztésére nyitva álló 

határidő 2013. február 13-án lejárt, a  2013. március 6-án a bírósághoz érkezett kifogás 

ezen része is elkésett. 

 

A végzéssel ellen előterjesztett fellebbezésében a hitelező – tartalma szerint – az 

elsőfokú végzés megváltoztatását és kifogása érdemi elbírálását kérte. Arra 

hivatkozott, hogy a Cstv. 51. § (1) bekezdése szerinti 8 napos határidőt nem 

mulasztotta el, mivel közte és a felszámoló között többszöri levélváltás zajlott, 

melynek során végül 2013.02.25. napjában jelölte meg azt a határidőt, ameddig a vitás 

kérdések nemperes (kifogásolási) eljáráson kívüli rendezését várta. E határidő 

eredménytelen elteltével jutott arra az álláspontra, hogy nem maradt egyéb eszköze, 

mint a kifogás benyújtása, ehhez képest a kifogás nem késett el.  

 

A felszámoló észrevételében az elsőfokú végzés helybenhagyását kérte. Arra 

hivatkozott, hogy helyesen állapította meg az elsőfokú bíróság, hogy a hitelező 

kifogása elkésett. Utalt a 128/2008. ÍH-ra, valamint a L. B.Fpk.VI.31.621/1997/2., az 

L. B. Fpk. VIII.30.877/2001/2. számú, valamint az L.B. Gfv.X.32.241/1997. számú 

eseti döntésre, melyekben kifejtésre került, hogy a kifogás benyújtásának a 

felszámolási eljárás egész tartama alatt helye van, azonban csupán a sérelmes 

intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 8 nap alatt. 

Amennyiben igazolási kérelem benyújtására nem kerül sor, a kifogást elkésettség 

okából a Pp. 130. § (1) bekezdésének h.) pontja alkalmazásával el kell utasítani. 

 

A hitelező fellebbezése részben alapos. 

 

A kifogás előterjesztésére nyitva álló határidő megtartása kérdésében az ítélőtábla az 

elsőfokú bíróság döntésével a kifogás két eleme (a vételár 20 %-os csökkentése és az 

őrzési költségek) tekintetében - az indokolás alábbi helyesbítése mellett - annyiban 

egyetért, hogy e két elem vonatkozásában a kifogás elkésett, ezt meghaladóan azonban 

– a hitelezőt nem vitásan megillető vételár haladéktalan megfizetésére irányuló igény 

viszonylatában – a hitelező kifogása alapos. 

 

 

I. 

A kifogás előterjesztésére nyitva álló határidő anyagi jogi jellege: 

 

Alapvető jelentősége van annak, hogy a Cstv. 51.§ (1) bekezdése által a kifogás 

előterjesztésére előírt nyolc napos határidőt eljárási jellegű határidőnek vagy elévülési 

jellegű, anyagi jogi  határidőnek tekintjük. 



  

 

A bírósági eljárást megindító keresetlevél vagy kérelem késedelmes benyújtásáról 

szóló 4/2003. Polgári jogegységi határozat meghozatalát megelőzően a kifogás 

előterjesztésére a Cstv. 51. §. (1) bekezdése szerint biztosított határidő jogi 

természetének megítélése egységesen az volt, hogy az eljárási határidőnek minősül, 

melynek elmulasztása igazolási kérelem útján orvosolható (BH 1999.327., BH 

1996.118.). 

 

A jogegységi határozat szerint a jogszabályban megállapított keresetindítási határidő 

nem a bírósági eljárás része, hanem – mint az érvényesíthetőség létszakába jutott igény 

idővetülete, – az alanyi (anyagi) joghoz, jogviszonyhoz kötődik, és mint ilyen, 

szükségképpen anyagi jogi természetű. E határidő jellege nem függ attól, hogy a 

határidőt milyen típusú (anyagi jogi vagy eljárásjogi) jogszabály rendeli, illetőleg hogy 

annak elmulasztásához milyen jogkövetkezményt fűz. A keresetindítási anyagi jogi 

határidők jogi természete nem különbözik a más típusú (pl. teljesítési stb.) anyagi jogi 

határidőktől. Erre mutat számítási módjuk azonossága is. 

 

A 4/2003. Polgári jogegységi határozat szerint a keresetlevél (a nemperes eljárást 

kezdeményező kérelem) késedelmes benyújtása esetén, ha a keresetlevél (kérelem) 

előterjesztésére megállapított határidő - jogszabály kifejezett rendelkezése folytán - 

jogvesztő, vagy a mulasztás kimentésére előírt igazolással (Pp. 107-110. §) a fél nem 

él, illetőleg az alaptalan, a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül (a kérelmet érdemi 

vizsgálat nélkül) hivatalból el kell utasítani [Pp. 130. § (1) bekezdés h) pont], ennek 

elmaradása esetén a pert (az eljárást) meg kell szüntetni (Pp. 157. § a) pont). 

 

Ennek amiatt van alapvető jelentősége, mert amennyiben a határidő eljárási jogi 

jellegű, akkor egyben igazolási kérelemmel orvosolható a késedelem, s ebben az  

esetben a bíróság hivatalból vizsgálja, hogy elkésett-e a kifogás. 

 

Amennyiben azonban a határidő anyagi jogi jellegű és a keresetlevél (kérelem) 

késedelmes benyújtása nem vezet jogvesztésre, illetve a jogszabály a mulasztás 

orvoslására nem ír elő igazolást, úgy a mulasztás jogkövetkezményéről az ellenérdekű 

fél elévülési kifogása alapján az ügy érdemében hozott ítéletben (határozatban) kell 

dönteni. Ebben az esetben tehát a bíróság nem vizsgálhatja azt hivatalból, hogy a 

kifogás határidőben került-e előterjesztésre. 

 

A Cstv. 51.§ (1) bekezdése az igazolási kérelem előterjesztésére nyitva álló nyolc 

napos határidő jogvesztő jellegét kifejezetten nem mondja ki, de igazolási kérelem 

előterjesztését sem írja elő a határidő elmulasztása esetén, emiatt e határidő elévülési 

jellegű, anyagi jogi  határidőnek tekintendő. A határidő elmulasztásának 

jogkövetkezménye ebben az esetben nem a keresetlevél (kérelem) idézés kibocsátása 

(érdemi vizsgálat) nélkül történő elutasítása, vagy a per (eljárás) megszüntetése, a 

késedelem jogkövetkezményét az eljárást érdemben befejező döntésben kell levonni.  

Az anyagi és az eljárási határidő közötti másik különbség a határidők számításában áll. 

Anyagi jogi határidő esetében amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik - a 

polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 105. § (4) bekezdésben 



  

foglaltak nem alkalmazhatók. Pp. 105. § (4) bekezdés - a 105. § (1) bekezdéséből 

következően csak a perbeli cselekményekre irányadó - szabálya nem alkalmazható, 

ezért a keresetindítás határidejét a fél - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - 

elmulasztja akkor is, ha a keresetlevél a határidő utolsó napján ajánlott küldeményként 

postára adja. A keresetlevélnek a határidő utolsó napján a munkaidő végéig a 

bírósághoz meg kell érkeznie. 

Az igényérvényesítési határidő jogi természetétől függetlenül a Cstv. 51.§. (1) 

bekezdése helyes értelme az, hogy a 8 napos határidő („a tudomásszerzéssel”) csak 

akkor nyílik meg, ha a felszámoló intézkedésének vagy mulasztásának 

jogszerűtlensége megítéléséhez szükséges ismeretek ténylegesen is a fél 

rendelkezésére állnak (BDT 2013.2983.). Ennek bekövetkeztéig igényérvényesítési 

késedelemről nem beszélhetünk. 

 

Nem lényegtelen különbség azonban az, hogy a határidő megnyílta után előálló – az 

igény érvényesítés késedelmét mentő - egyéb körülmények (például a fél és a 

felszámoló közötti egyeztetések, a fél akadályoztatása), csak az eljárásjogi határidőre 

irányadó objektív (záros) határidőn belül előterjeszthető igazolási kérelem vagy az 

anyagi jogi elévülési határidőhöz kapcsolódó elévülés nyugvása keretében 

értéklehetőek. Adott esetben a felszámoló magatartása ugyanis lehet olyan jellegű, 

mely miatt a határidő megnyílásától számított három hónapon túl is alappal bízhat 

abban a fél, hogy eljárás kezdeményezése nélkül is célt érhet. Ebben az esetben 

azonban az igazolási kérelem - az objektív határidő eltelte folytán - a késedelem 

orvoslására már nem lenne alkalmas eszköz.  

 

Emiatt elkerülhetetlenül állást kell foglalni abban a kérdésben, hogy a Cstv. 51.§ 

szerinti kifogás tekintetében a 4/2003. PJE alkalmazandó-e. Rendelkezik e a kifogás 

alapján induló eljárás a felszámolási nemperes ügyhöz képest olyan  tartalmi és formai 

elemekből álló egyedi  jelleggel, amely  az önálló eljárásként kezelés indokoltsága 

mellett szól. Megfogalmazható a kérdés akként is, hogy az igényérvényesítés 

folyamatában hova esik a hangsúly, a kifogás döntően az igényérvényesítés első 

szakasza, vagy csupán a (felszámolás keretében folyó) már folyamatban lévő 

jogérvényesítés jogorvoslati jellegű eleme. 

 

A kifogás önállósága mellett szól az, hogy a Cstv. 6.§. (4) bekezdése értelmében az 

eljárásban – még, ha a kifogást előterjesztőként nem is, de - félként szerepelhet olyan 

személy is, akinek más kapcsolódása korábban a felszámolási eljáráshoz nem volt, 

tehát aki tekintetében folyamatban lévő eljárásról (jogérvényesítésről) nem 

beszélhetünk. A határidő anyagi jogi természetét erősíti az, hogy a jogalkotó már 

magát a határidő megnyíltát is olyan körülmények vizsgálatához kötötte, melyek 

általában az anyagi jogi (elévülési jellegű) határidőknél kerülnek értékelésre 

(tudomásszerzés).  

 

A Cstv. 51. §. (1) bekezdése szerint előterjeszthető kifogás alapján indult eljárás a 

bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII.1.) IM rendelet 62. §. b.) pontja 

szerinti, a gazdasági ügyek ügycsoportjai közül a felszámolási nemperes ügyhöz 

képest is önálló ügycsoportnak minősül. Az Itv. 43.§ (8) bekezdése szerint 2011.11.30. 



  

napjától önálló illetékköteles a csőd és felszámolási eljárás során benyújtott kifogás, 

valamint a végrehajtási kifogás. 

 

Az alap végrehajtási eljárást ugyancsak feltételező „rokon” intézmény, a végrehajtási 

kifogás szabályai is az eljárás önállósága mellett szólnak. A Vht. 217. §. (3) bekezdése 

a végrehajtók intézkedése elleni kifogásra, a Pp. keresetindításra vonatkozó 

rendelkezései közül a legfontosabbakat megfelelően irányadónak tekinti, elismerve 

ezzel, hogy a  végrehajtási kifogás  egy jellegében önálló eljárás megindítására 

vonatkozó kérelem. 

 

A Vht. 217. §. szabályozása ugyanakkor tartalmában eltér a végrehajtási kifogástól. A 

Vht. (3 hónapos objektív határidő előírása mellett) főszabályként a végrehajtó 

intézkedésétől (s nem a tudomásszerzéstől) számítva teszi lehetővé a kifogás 

előterjesztését, s csupán kivételesen - az igazolási kérelem keretében - biztosít a 

kifogás későbbi előterjesztésére lehetőséget. Ez az eltérés azért lényeges, mert a Cstv.-

hez hasonlóan a Vht. tekintetében is mögöttes szabály a Pp. (Vht.9.§.), a jogalkotó 

mégis indokoltnak találta a végrehajtási kifogásnál külön is kimondani, hogy az 

eljárást megindító beadvány késedelme igazolással orvosolható. Ezt nem tette meg a 

Cstv.51.§. esetében, ami még az eljárási határidőként történő kezelés mellett is 

megkérdőjelezi, hogy késedelem esetén megkövetelhető-e a féltől („mintegy 

automatizmusként”) az igazolási kérelem előterjesztése. 

 

A fentieken túlmenően a bírói gyakorlatban is megjelentek olyan határozatok, melyek 

vagy kifejezetten a kifogás előterjesztésére nyitva álló határidő elévülési jellegére 

utalnak, vagy a döntés tartalmából következően azt ekként kezelik. 

 

A BH 2002.240. számú közzétett döntésben a hitelező a kifogásához kapcsolódóan 

igazolási kérelemmel nem élt, a felszámoló a kifogás elutasítását kérte annak 

elkésettségére utalva. A Legfelsőbb Bíróság igazolási kérelem hiányában is - tartalma 

szerint az elévülés nyugvásának szabályai mentén - vizsgálta azt, hogy a hitelező és a 

felszámoló közötti egyeztetéseknek milyen hatása volt az igényérvényesítési határidő 

elmulasztására.  

 

Hasonlóan értékelte a felszámoló és a hitelező közötti egyezkedést a Legfelsőbb 

Bíróság az Fpk.VI.30.226/2001/2. számú végzésében, melyben következetes bírói 

gyakorlatként utalt arra, hogy a felek tárgyalása, egyeztetése a határidőt 

meghosszabbítja. (A konkrét esetben az elsőfokú bíróság a hitelező igazolási kérelem 

nélkül előterjesztett kifogását elkésettként utasította el.) 

 

Kifejezetten anyagi jogi elévülési jellegűnek minősítette e határidőt a Kúria a BH 

2013.192. számú határozatában és a Győri Ítélőtábla Fpkhf. IV.25.344/2013/2.sz. és 

Fpkhf.25.839/2013/2. sz. végzésében.  

 

A fenti határozatok a kifogás előterjesztésére nyitva álló határidő anyagi jogi jellegét 

hangsúlyozzák, melyet határozata meghozatalakor az ítélőtábla is elfogadott.  

 



  

Emiatt tévedett az elsőfokú bíróság, amikor a felszámoló erre irányuló elévülési 

kifogása hiányában, a hitelező által előterjesztett igazolási kérelem hiányára 

hivatkozással állapította meg azt, hogy a kifogás elkésett, s azt nem érdemben bírálta 

el. 

 

Ugyanakkor a másodfokú eljárásban a Pp. 235. §. (1) bekezdése és 141. §. (2) és (6) 

bekezdése ellenére is figyelembe veendő volt az eljárás kezdeményezésére vonatkozó 

határidő elmulasztásával kapcsolatos, csupán a fellebbezési szakban előterjesztett azon 

felszámolói hivatkozás, mely - mivel maga is a kifogás elkésettségére utal - tartalma 

szerint elévülési kifogásnak volt tekintendő. 

 

II.  

A felszámoló elévülési kifogása részben alapos: 

 

A kifogás előterjesztéséhez szükséges információk beszerzése, és a hitelező és a 

felszámoló egyeztetése kapcsán az elsőfokú bíróság részben tévesen állapította meg 

azt, hogy a hitelező mely időpontban került az összes szükséges, és egyben elégséges 

információ birtokába, ahhoz, hogy kifogást terjeszthessen elő.  

 

A hitelezői kifogásnak ténylegesen négy eleme volt: 

 

1) 20%-os levonás (a kölcsön ilyen arányban történt megfizetése miatt) 

jogszerűtlensége; 

2) A felszámoló olyan őrzési költséget is levont, melynek oka a saját késedelmes 

vagyonértékesítési tevékenysége; 

3) Az egyhavi őrzési költség mértékének eltúlzott volta; 

4) A felszámoló által elismert összeg sem került megfizetésre. 

 

A kifogás első három eleme ahhoz kapcsolódott, hogy a felszámoló az elszámolásában 

a vételárral szemben törvénysértő levonásokat eszközölt. Tartalma szerint azonban 

kifogásnak tekintendő a negyedik elem is, mivel a hitelező a kifogásában az általa 

elismert összeg kifizetésére is kérte utasítani a felszámolót. 

 

 

II/1: A költségekkel csökkentett vételár részleges megfizetése: 

 

Az e kifogásban megjelölt törvénysértés alapjáról (arról, hogy ő az egyedüli biztosított 

hitelező) a kifogásoló csak 2013.02.11. napján értesült. Ezt követően – első ízben 

rámutatva a felszámoló általa vélt törvénysértésére – a különbözeti 20 % megfizetésére 

a felszámolónak határidőt szabott, mely a határidő eredménytelen elteltéig az elévülés 

nyugvását alapozza meg. (Ptk. 326.§.(2) bek.) 

 

II/2: Az őrzés-védelem címén jogszerűen elszámolható költség: 

 

Az értékesítés hat havi késedelmével már eleve tisztában volt (kellett, hogy legyen) a 

kifogásoló hitelező. Azt azonban, hogy a vételárból levont költség részben vagy 



  

egészben e késedelemmel érintett időszakra esik-e, csak a felszámoló által megküldött 

számla átvételéből tudta meg (2013.02.05.) Ehhez képest azonban igényérvényesítése 

elkésett. 

 

II/3: Az egy havi őrzési költség értékarányos jellege: 

 

Az ennek megítéléséhez szükséges körülményeket (okiratokat) (azt, hogy a költség 

mögött kétféle tevékenység áll, az ingatlanok biztonsági távfelügyelete és azok 

személyes ellenőrzése, s hogy milyen volt ezek belső aránya) 2013.02.05. napján 

átvett válaszlevélben is csak részben tárta fel a hitelező előtt a felszámoló, s további 

információt a hitelező felszólításában biztosított 2013.02.25-i „végső” határidőn belül 

sem adott erről. Emiatt a költség törvénysértő levonására alapított kifogás 

előterjesztése kapcsán a határidő nyugvásának vége is 2013.02.25. napja. 

 

Figyelemmel azonban arra, hogy az elévülési határidő nyugvására alapot adó helyzet 

2013.02.25. napjával megszűnt, a kifogás azonban csak 2013.03.06. napján (a 9. 

napon) érkezett a bíróságra, ezért a kifogás a II/1. és a II./3. tételek tekintetében is 

elkésett. 

 

A törvénysértő levonással szemben más a megítélése az elismert, de kifizetni 

elmulasztott összegre vonatkozó kifogásnak. (II/4.) A mulasztásban (mint állapotban) 

megnyilvánuló törvénysértés esetében a kifogás - amíg a mulasztás fennáll – nem 

tekinthető elkésettnek. (Pécsi Ítélőtábla Fpkhf.IV.40.110/2014/2; BDT 2013.2985) 

Ezért az ítélőtábla e tekintetben a hitelező kifogásának helyt adott és a felszámolót az 

elismert összeg haladéktalan megfizetésére kötelezte. 

 

Miután tartalma szerint a másodfokú eljárás ugyanarra a körülményre (az 

igényérvényesítési határidő elmulasztására) és nem egyéb jogalapi vagy 

összegszerűségi kérdésekre vonatkozott, mint amelyet az elsőfokú bíróság is vizsgált, 

ezért a másodfokú bíróság is dönthetett valamennyi kifogásolt elem tekintetében, s 

nem volt indokolt az elsőfokú bíróság végzésének hatályon kívül helyezése és az 

eljárás megismétlése. Fennáll ez (az ugyan eltérő alapú) negyedik kifogási elem 

tekintetében is, hiszen a felek között e tételre vonatkozó jogalapi vita nem volt, s a 

másodfokú elbírálás kapcsán azt vizsgálni kellett, hogy a kifogás elkésett-e. További 

vizsgálandó és értékelendő körülmény hiányában a másodfokú bíróság a kifogást 

jogosult volt érdemben elbírálni, e döntés nem jár az elsőfokú bíróság hatáskörének 

olyan jellegű elvonásával, ami által az eljárás egyfokúvá válna. 

 

A fentiekre tekintettel az ítélőtábla az elsőfokú végzést a Cstv. 6.§ (3) bekezdése 

alapján alkalmazandó Pp.253.§ (2) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak 

szerint részben megváltoztatta. A másodfokú döntés az illeték mérséklését nem 

alapozza meg. 

 

A kifogás és a fellebbezés is csak részben (egy elemében) vezetett eredményre, ezért a 

hitelező által előlegezett költségekre (elsőfokú eljárási és fellebbezési illeték) is 



  

figyelemmel az ítélőtábla a Pp.81.§ (1) bekezdés második mondata alapján akként 

határozott, hogy mindkét eljárási szakban felmerült költségeiket a felek maguk viselik. 

 

Győri Ítélőtábla Fpkhf.II.25.349/2014/2. szám 

 

 


