
 

A hitelező a csődeljárás kezdő időpontjában már fennálló, vagy az alatt 

keletkezett – a moratórium hatálya alá eső – határidőben be nem jelentett 

követelése tekintetében a „nem érvényesíthetőség” mint joghatás eljárásjogi 

jellegű, a bírói úton történő érvényesíthetőség tilalmát jelenti, az ilyen követelés 

tekintetében utóbb előterjesztett keresetlevelet el kell utasítani, illetve 

amennyiben már per van folyamatban azt meg kell szüntetni. 

 

Alkalmazott jogszabályok: Cstv. 10. § (2) bekezdés, 20. § (3) bekezdés, Pp. 130.§ (1) 

bekezdés f.) pont, 157.§ a.) pont. 

 

Győri Ítélőtábla Gpkf.II.25.370/2015/2. szám 

 

A felperes keresetében 1.525.936,-Ft többletköltségből és 39.420.169,-Ft 

terméskiesésből álló kára, és ezen összegek után 2013. március 26-tól járó törvényes 

mértékű késedelmi kamati megfizetésére kérte kötelezni az alperest a Ptk. 318.§ (1) 

bekezdése és 339.§ (1) bekezdése alapján. Arra hivatkozott, hogy 2011. március 9-én 

szállítási szerződéseket kötött az alperessel kukorica és napraforgómag szállítására, 

mely szerződésekben foglalt kötelezettségeinek az alperes nem tett eleget, és e 

szerződésszegéssel okozati összefüggésben a keresettel érvényesíteni kívánt kárt 

okozott neki. 

 

Az alperes érdemi ellenkérelme a kereset elutasítására irányult, vitatta, hogy 

szerződést kötött volna a felperessel, és vitatta a kár összegét is. A 15. sorszámú 

beadványában a per megszüntetését kérte a Pp. 157.§ a.) pontja alapján, figyelemmel a 

Pp. 130.§ (1) bekezdés f.) pontjára. Előadta, hogy 2013. november 27-től csődeljárás 

alatt állt, ami csődegyezséggel zárult. A vele szembeni csődeljárásban a felperest a 

vagyonfelügyelő nem vette hitelezőként nyilvántartásba, tekintettel arra, hogy a 

felperes a nyilvántartási díjat a vagyonfelügyelő felhívásai ellenére sem fizette meg. A 

felperes emiatt a Cstv. 20.§ (3) bekezdése alapján a követelését vele szemben már 

bírói úton nem érvényesítheti. 

 

A felperes a permegszüntetési kérelmet ellenezte, álláspontja szerint az alperes tévesen 

értelmezi a Cstv. 20.§ (3) bekezdését. 

 

Az elsőfokú bíróság a fellebbezéssel támadott végzésével a pert megszüntette. 

Határozatának indokolása szerint az alperes 2013. november 27. napjától 2014. június 

19. napjáig csődeljárás hatálya alatt állt. A felperes a jelen perben érvényesíteni kívánt 

követelését az alperes csődeljárása során a vagyonfelügyelőnek bejelentette, de a 

nyilvántartásba vételi díjat felhívás ellenére sem fizette meg, a csődegyezségben nem 

vett részt. Az alperes csődeljárásban kötött csődegyezségét a Tatabányai Törvényszék 

végzésével jóváhagyta, és a csődeljárást befejezetté nyilvánította. A Cstv. 10.§ (2) 

bekezdése alapján, illetve 20.§ (3) bekezdését rámutatott, hogy az egységes bírói 

gyakorlat szerint: (Kúria Gfv.VII.30.286/2013/12. számú eseti döntés) az a hitelező, 

aki nem jelentkezett be a csődeljárásba, az a követelését többé bírói úton nem 

érvényesítheti. A hitelezői igény bejelentésére nyitva álló 30 napos határidő nem 

jogvesztő, de a Cstv. 20.§ (3) bekezdése alapján olyan következménnyel jár, hogy a 



határidő elmulasztása miatt a hitelező az igényét bírói úton nem érvényesítheti. A 

felperes a konkrét esetben már az alperes elleni csődeljárás megindulása előtt 

előterjesztette a jelen perbeli keresetét az alperessel szemben, amelyet követően került 

sor az alperessel szembeni csődeljárás elrendelésére. Ebben a csődeljárásban azonban 

az a felperes elmulasztotta a Cstv. 10. § (2) bekezdése szerinti – az igény bejelentésére 

és a nyilvántartásba vételi díj megfizetésére vonatkozó – törvényi határidőt. Ezért a 

Cstv. 20. § (3) bekezdése alapján az adóssal szemben fennálló követelését bírói úton 

már nem érvényesítheti. A fentiekre tekintettel az elsőfokú bíróság a pert – a Pp. 130. 

§ (1) bekezdés f) pontjára figyelemmel a Pp. 157. §-a alapján – megszüntette.  

 

Az elsőfokú végzés ellen a felperes terjesztett elő fellebbezést, melyben annak 

hatályon kívül helyezését kérte. Az elsőfokú eljárásban előadott álláspontját 

megismételve arra hivatkozott, hogy az elsőfokú bíróság tévesen értelmezte a Cstv. 

20.§ (3) bekezdését, mert az csődeljárásra vonatkozik, amelyben a felperes nem is 

terjesztett elő semmilyen hitelezői igényt, követelést az alperessel szemben. A felperes 

ugyanis nem a Cstv. hatálya alá tartozó eljárás keretei között kívánja érvényesíteni 

igényét az alperessel szemben, hanem a jelen perben, a Ptk. rendelkezéseinek 

megfelelően. Tekintettel pedig arra, hogy az alperes már nem áll csődeljárás alatt, így 

„értelmezhetetlen” a Cstv. rendelkezéseire történő hivatkozása, ezért az előterjesztett 

keresete tárgyában a bíróságnak érdemben kell döntenie. Utalt arra is, hogy 

egyebekben az alperes félrevezető magatartást tanúsított a csődeljárás alatt, amikor 

annak ellenére is meghívta a csődegyezségi tárgyalásra hitelezőként feltüntetve, hogy 

a nyilvántartásba vételi díjat nem fizette meg.  

 

Az alperes a fellebbezésre észrevételt nem tett. 

 

A fellebbezés az alábbiak szerint nem alapos. 

 

Az elsőfokú bíróság a jogszabályok helyes értelmezésével és alkalmazásával 

érdemben helytálló döntést hozott, amikor a pert - a Pp. 130. § (1) bekezdés f) pontjára 

utalással a Pp. 157. §-a alapján – megszüntette. 

 

A konkrét esetben nem volt vitás, hogy a felperes 2013. május 28. napján terjesztett 

elő a keresetét jelen perben az alperes marasztalása iránt, és e per folyamatban léte 

alatt az alperes 2013. november 27. napjától 2014. június 19. napjáig csődeljárás 

hatálya alatt ált. Az sem volt vitatott, hogy az alperessel szembeni csődeljárásban a 

vagyonfelügyelő a felperest a Cstv. 10.§ (2) bekezdésében foglaltak (azaz a 

nyilvántartási díj befizetésének) elmulasztása miatt nem vette hitelezőként 

nyilvántartásba. Az alperes csődeljárásban kötött csődegyezségét a Tatabányai 

Törvényszék - 2014. június 06. napján jogerőre emelkedett - 4.Cspk.11-13-000004/20. 

számú végzésével jóváhagyta, és a csődeljárást befejezetté nyilvánította. 

 

A fenti tényállás alapján abban a jogkérdésben kellett állást foglalni, hogy a jelen 

perben – figyelemmel a jelen eljárásban alkalmazandó jogszabályi rendelkezésekre – a 

felperes a fentiektől függetlenül érvényesítheti-e a perbevitt igényét az alperessel 

szemben, vagy ennek - eljárási - akadályát képezi a jogerős csődegyezség, aminek a 

hatálya a felperesre nem terjed ki. 



 

Ennek eldöntése során abból kell kiindulni, hogy a Cstv. - a 2011. évi CXV. 

törvénnyel történt módosítás (2011. augusztus 4-e) előtti - szabályozása nem zárta ki, 

hogy az a hitelező, aki nem jelentette be az igényét a csődeljárásban, peres úton 

érvényesítse a követelését, mert a bejelentés elmulasztásához a jogszabály nem fűzött 

jogvesztést, ellentétben a felszámolási szabályokkal (Cstv. 41.§ (1) bekezdés).  

Ebből következően e jogi szabályozás talaján kialakult bírói gyakorlat nem zárta ki, 

hogy a csődeljárásban be nem jelentkezett hitelező a követelését az adóssal szemben 

később – a csődeljárás sikeres befejezése, azaz a jogerősen jóváhagyott 

csődegyezséget követően is – érvényesítse, ami a csődegyezségben meghatározott 

arányban sem volt korlátozott, vagyis a hitelező a teljes követelésével felléphetett az 

adóssal szemben. 

E korábbi szabályozásnak ezt a – jogirodalmi álláspontok szerint fennálló - 

hiányosságát a Kúria a BH2014. 152. számú döntésével „korrigálta”, amikor a jelen 

eljárásban már nem alkalmazandó jogszabályi rendelkezések alapján úgy foglalt állást, 

hogy: „Ha az adóssal szemben követeléssel rendelkező személy a Cstv.-t módosító 

2011. évi CXV. törvény 2011. augusztus 4-én történő hatályba lépése előtt indult 

csődeljárásban szándékosan nem vett részt azért, hogy utóbb az adós és a 

csődegyezség hatálya alá került hitelezők jogszerű igényének figyelmen kívül 

hagyásával, a csődegyezség célját veszélyeztetve egy peres eljárásban a teljes 

követelését érvényesítse az adóssal szemben, a keresete joggal való visszaélést valósít 

meg.”  

 

A jelen eljárásra irányadó Cstv. 12.§ (1) bekezdését legutóbb a 2011. évi CXV. 

törvény 1.§-a módosított, illetve annak 2.§-a iktatta be a Cstv. új 20.§ (3) bekezdését 

is, mely rendelkezések 2011. augusztus 4-től hatályosak. 

 

A Cstv. jelen eljárásban így alkalmazandó hatályos rendelkezései szerint : 

 

A Cstv. 10.§ (1) bekezdés f) pontja szerint a csődeljárás elrendeléséről szóló, 

közzétételre kerülő végzésnek tartalmazni kell a hitelezőknek szóló felhívást arra, 

hogy fennálló követeléseiket a csődeljárás elrendeléséről szóló végzés közzétételétől 

számított 30 napon belül - a csődeljárás kezdő időpontját követően keletkező 

követeléseiket pedig 8 munkanapon belül - jelentsék be az adósnak és a 

vagyonfelügyelőnek, a követelés nyilvántartásba vételéért fizetendő díjat ezzel 

egyidejűleg fizessék be a vagyonfelügyelő 12. § (1) bekezdés szerint közzétett 

pénzforgalmi bankszámlájára. 

 

A Cstv. 12.§ (1) bekezdése szerint a követelés nyilvántartásba vételének feltétele az is, 

hogy a hitelező annak 1%-át – de legalább 5.000 forintot és legfeljebb 100.000 forintot 

– nyilvántartásba vételi díjként befizessen a vagyonfelügyelő pénzforgalmi számlájára.  

 

A Cstv. 20.§ (3) bekezdése szerint pedig a 10.§ (2) bekezdése szerinti határidő 

elmulasztása esetén a hitelező az egyezségkötésben nem vehet részt, az egyezség 

hatálya nem terjed ki rá. A bejelentési határidő elmulasztása miatt nyilvántartásba nem 

vett hitelezői igény jogosultja az adós ellen követelését nem érvényesítheti, azonban a 



más által kezdeményezett felszámolási eljárásban a még el nem évült követelését 

bejelentheti. 

 

A Cstv. 12.§ (1) bekezdését módosító és a Cstv. 20.§ (3) bekezdését beiktató 

törvényhez fűzött miniszteri indokolás szerint: 

„Egyértelművé teszi a Cstv. 12.§ (1) bekezdésében, hogy a hitelezői követelések 

bejelentésére meghatározott határidő irányadó a nyilvántartásba vételi díj 

megfizetésére is. A Cstv. csődegyezségre vonatkozó szabályainak kiegészítése azért 

szükséges, hogy a hitelezőket a határidők betartására, a többi hitelezővel, az adóssal 

és a vagyonfelügyelővel való együttműködésre ösztönözze. Ezért aki a csődeljárásban 

elmulasztotta a követelése bejelentését, az nem kerülhet előnyösebb helyzetbe a 

csődegyezségben résztvevő hitelezőkhöz képest. Az a hitelező, aki nem teljesítette a 

csődeljárásban a követelése bejelentésével és nyilvántartásba vételével összefüggő 

jogszabályi kötelezettségét, nem kap szavazati jogot a csődegyezség megkötése során, 

ezért nem tudja a jogait érvényesíteni. Nem élvezheti továbbá a Cstv. 20. § (2) 

bekezdés szerinti garanciákat, nem húzhat hasznot sem abból, hogy rá nézve nincs a 

csődegyezségben rendelkezés. A sikeresen megkötött csődegyezség teljesíthetőségét 

tehát nem veszélyeztetheti az olyan hitelező, aki nem járt el a tőle elvárható módon, 

nem vállalta a csődeljárással járó, számára jogszabályban előírt kötelezettségeket, és 

azt, hogy a többi hitelezőhöz hasonló módon a követeléseihez csak a csődegyezség 

keretei között, rosszabb feltételekkel jutna hozzá.  
 

A jelen eljárásban alkalmazandó szabályozás tehát egy teljesen új helyzetet teremtett a 

korábbiakhoz képest az adóssal szembeni csődeljárás során a Cstv. 10.§ (2) bekezdése 

szerinti határidő elmulasztása miatt nyilvántartásba nem vett hitelezővel szemben. Az 

ilyen hitelező ugyanis az egyezségkötésben nem vehet részt, az egyezség hatálya nem 

terjed ki rá, és az adós elleni követelését – a törvényben konkrétan meghatározott, 

jelen eljárásra nem irányadó kivételtől eltekintve – nem érvényesítheti. 

 

A Cstv. 20.§ (3) bekezdésének értelmezéséből, és azt bevezető jogszabály miniszteri 

indokolásából következően egyértelműen az volt a jogalkotói szándék, hogy a 2011. 

augusztus 04. napját követően indult eljárásokban már nem kétséges, hogy a 

hitelezőknek be kell jelentkezniük a csődeljárásba, mert ha sikeres a csődeljárás, és az 

egyezséget jóváhagyja a bíróság, akkor a be nem jelentkezett hitelező többé nem 

érvényesítheti a követelését. Ez azt jelenti: a hitelező a csődeljárás kezdő időpontjában 

fennálló, vagy az alatt keletkezett, a moratórium hatálya alá eső, be nem jelentett 

követelésre hivatkozással fizetési meghagyást, keresetet, viszontkeresetet, beszámítási 

kifogást nem terjeszthető elő. Amennyiben pedig – mint jelen esetben – már 

folyamatban van egy igény érvényesítése iránti eljárás, amelyben az adóssal szemben a 

hitelező fellépett a követelése érvényesítése érdekében – de követelését a 

csődeljárásban nem érvényesítette – igényét a csődegyezség jogerős jóváhagyását 

követően már szintén nem érvényesítheti. Ezt az álláspontot fejti ki a Cstv. 

nagykommentárja is. 

 

A fentiekkel egyezően a Győri Ítélőtábla 1/2012. (XI.23.) számú kollégiumi 

véleményének III. a.) pontjában úgy foglalt állást, hogy: „A követelését a törvényi 

határidőn belül be nem jelentő hitelező tekintetében kimondott „nem 



érvényesíthetőség”, mint joghatás a csődeljárás esetén az adott eljárásban, a perben, a 

végrehajtás útján történő igényérvényesítésnek akadálya, a csődeljárást követően más 

hitelező által kezdeményezett felszámolási eljárásban azonban a még el nem évült 

követelését a be nem jelentkezett hitelező is érvényesítheti, késedelmi kamat, 

késedelmi pótlék és bíróság jellegű követelésének kivételével.” 

A kollégiumi vélemény indokolása szerint: „Csődeljárás esetén a bírói úton történő 

érvényesíthetetlenség csak az adott eljárásra vonatkozik, a törvény ugyanis kimondja, 

hogy a csődeljárást követően más hitelező által kezdeményezett felszámolási 

eljárásban azonban a még el nem évült követelését a be nem jelentkezett hitelező is 

érvényesítheti, késedelmi kamat, késedelmi pótlék és bíróság jellegű követelésének 

kivételével. Ebből ugyanakkor azt a következtetést kell levonni, hogy a „nem 

érvényesíthetőség” mint joghatás egyéb úton: perben (végrehajtható okirat birtokában) 

a végrehajtás útján történő igényérvényesítés akadálya.” 

 

Mindezeket összegezve az állapítható meg, hogy a Cstv. 20.§ (3) bekezdése a Cstv. 

10.§ (2) bekezdése szerinti határidő elmulasztásához kifejezetten jogkorlátozó hatást 

fűz, vagyis az emiatt a csődeljárásban nyilvántartásba nem vett hitelezői igény 

érvényesítése elé egy eljárásjogi akadályt állít. Ez az eljárásjogi akadály pedig 

joghatásában éppen azt jelenti, hogy az ilyen követelést nem lehet érvényesíteni, ami – 

mint többen a kevesebb - nyilvánvalóan magában foglalja az igén bírói úton történő 

érvényesíthetőségének a tilalmát is. 

 

A felperes fellebbezési érvelésével kapcsolatban rámutat az ítélőtábla, hogy ezen nem 

változtat az a körülmény, hogy az adós ennek ellenére is meghívta a csődegyezségi 

tárgyalásra mint hitelezőt, és a csődeljárás során eljáró bíróság az általa meghozott 

végzéseket, így a csődeljárást megszüntető végzését is kézbesítette neki. Az irányadó 

bírói gyakorlat egységes ugyanis abban hogy a csődeljárás kezdő időpontjában 

fennálló követelése alapján a csődeljárásban csak az vehető figyelembe hitelezőként, 

aki és csak az gyakorolhatja a hitelezői jogokat, aki a csődeljárás kezdő időpontját 

követő 30 napon belül követelését bejelenti a vagyonfelügyelőnek és az adósnak, 

továbbá ezen határidőn belül befizeti a nyilvántartásba vételi díjat is. (EBH2011. 

2332.) Utóbbira pedig a konkrét esetben nem vitásan nem került sor. 

Mindezek alapján az ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzésének a per megszüntetésére 

vonatkozó rendelkezését a Pp. 259. §-a szerint alkalmazandó Pp. 253. § (2) bekezdése 

értelmében – az indokolás kiegészítésével és módosításával – helybenhagyta 

 


