
A felszámolási kérelem kézbesítését és az adós nyilatkozatát követıen érdemi 
vizsgálat nélküli elutasításnak fizetési felszólítás hiányossága miatt már nincs 
helye, az eljárás soron kívüli megszüntetésére pedig kizárólag érdemi vizsgálatot 
követıen kerülhet sor.  
Az elsıfokú bíróság akkor járt volna el helyesen, ha nem az ügy érdemében dönt, 
hanem az eljárást megszünteti.  
 
Alkalmazott jogszabályok: Cstv. 25.§. (1) bek., 27.§. (2) bek. a./ pont.,és  (6) bek., 

Cstv. 6.§. (3)bek., Pp. 157.§. (1) bekezdés a./ pontja  
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A 2006. március 8-án kelt hulladékkezelési megállapodásban a hitelezı díjazás 
ellenében az adós üzleteiben keletkezı válogatást nem igénylı hulladék elszállítását 
vállalta. A szolgáltatásról kiállított számlákat az adós lejáratkor nem egyenlítette ki, 
ezért a hitelezı 2006. július 5. napján írásban felszólította az adós 802.558,- forint 
tartozás 3 napon belüli kiegyenlítésére, mert ellenkezı esetben „vele szemben bírósági 
eljárást” kezdeményez.  
 
A hitelezı 2006. szeptember 11. napján benyújtott kérelmében az adós 
fizetésképtelenségének megállapítását és felszámolásának elrendelését kérte.  
Kérelmében elıadta, hogy az adós 802.558,- forint összegő számlatartozását sem a 
lejáratkor, sem a 2006. július 5-én kelt írásbeli felszólítás ellenére nem egyenlítette ki, 
így az adós az 1991. évi IL. törvény 27.§. (2) bekezdés a./ pontja alapján 
fizetésképtelennek minısül.  
 
A felszámolási eljárás lefolytatása iránti kérelmet az elsıfokú bíróság az adós részére 
2006. szeptember 27. napján kézbesítette. Észrevételében az adós az eljárás 
megszüntetését kérte. Azzal érvelt, hogy a 2006. július 1. napjától hatályos 15/2006. 
(IV.7.) IM rendelet tartalmazza a felszámolás iránti kérelem benyújtását megelızı 
fizetési felszólítás formai és tartalmi kellékeit. A hitelezı fizetési felszólítása a 
rendeletben foglaltaknak nem felel meg, így az elsıfokú bíróságnak a hitelezı 
kérelmét a Cstv. 25.§. (1) bekezdés f./ pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül el kellett 
volna utasítania. Arra is hivatkozott, hogy a hitelezı szerzıdésszegése miatt a 
hulladékkezelési megállapodást annak 4.2. pontja alapján 2006. július 29-én 
felmondta, a felmondást a hitelezı elfogadta, és a hitelezı követelése mind 
jogalapjában, mind összegszerőségében alaptalan.  
 
Az elsıfokú bíróság a 2007. március 30. napján kelt Fpk.20-06-020488/8.számú 
végzésében a felszámolási eljárást megszüntette.  Feljogosította a hitelezıt 25.000,- Ft 
közzétételi díj visszaigénylésére, egyebekben úgy rendelkezett, hogy mindkét fél viseli 
az eljárással kapcsolatban felmerült költségeit. Végzése indokolásában megállapította, 



hogy a kérelem mellékleteként becsatolt fizetési felszólítás nem felel meg a 2006. 
július 1-tıl hatályos 15/2006. (IV.7.) IM számú rendeletben foglaltaknak, ezért az 
eljárást az 1991. évi XLIX. törvénynek a 2006. július 1-tıl hatályos „2006.évi V. 
törvénnyel módosított” (Cstv.) 27.§. (5) bekezdése alapján megszüntette.  
 
Ez ellen a végzés ellen a hitelezı élt fellebbezéssel, amelyben – tartalma szerint – az 
elsıfokú végzés megváltoztatását és kérelmének helyt adó döntés meghozatalát kérte. 
Azzal érvelt, hogy az adós a fizetési felszólítást 2006. július 6. napján átvette, ennek 
ellenére a felszámolási eljárás lefolytatásának kezdeményezéséig a „rendelkezésére 
álló 2 hónapos határidın” belül a követelést sem írásban, sem szóban nem vitatta. Az 
elsıfokú bíróság eljárást megszüntetı végzése azért jogszabálysértı, mert a törvény 
nem a fizetési felszólítás alakiságához köti a fizetésképtelenség megállapítását, hanem 
a jogszabályi feltételek meglétéhez, így ahhoz, hogy az adós a fizetési felszólítás 
kézhezvételétıl számított 15 napon belül a tartozását nem vitatta, és nem egyenlítette 
ki.  
 
Az adós észrevételében az elsıfokú végzés helybenhagyását kérte. Továbbra is azzal 
érvelt, hogy a hitelezı fizetési felszólítása a rendelet elıírásainak nem felel meg, így 
az elsıfokú bíróság a jogszabályok szerint járt el, amikor az eljárást megszüntette.  
 
A fellebbezés nem alapos. 
 
Az elsıfokú bíróság helyesen döntött, amikor az adós elleni felszámolási eljárást 
megszüntette, a döntés indokaival az ítélıtábla teljes egészében nem értett egyet.  
 
A hitelezı az adós fizetésképtelenségének megállapítását és felszámolásának 
elrendelését a Cstv.27.§. (2) bekezdés a./ pontja alapján kérte. A jelen ügyben 
alkalmazandó, a csıdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 
többször módosított 1991.évi XLIX. törvény (Cstv.) 27.§. (2) bekezdés a./ pontjának a 
2006. évi VI. törvény 10. §. (2) bekezdésével módosított 2006. július 1-tıl hatályos 
rendelkezése szerint a bíróság az adós fizetésképtelenségét akkor állapítja meg, ha az  
adós a korábban nem vitatott, vagy elismert tartozását az esedékességet követı – a 
felszámolási eljárás kezdeményezésére vonatkozó figyelmeztetést is tartalmazó – 
fizetési felszólítás kézhezvételétıl számított 15 napon belül indokolással alátámasztott 
írásbeli nyilatkozatával nem vitatta és nem egyenlítette ki. A Cstv. 25.§. (1) bekezdés 
f./ pontja alapján a bíróság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha a 27.§. (2) 
bekezdés a./ pontjában meghatározott esetben a kérelem bírósághoz érkezésének 
idıpontjáig az adós írásbeli felszólítása nem történt meg, vagy a fizetési felszólítás 
kézhezvételétıl számítottan 15 nap nem telt el. A felszámolási eljárás iránti kérelem 
benyújtását megelızı fizetési felszólítás formai és tartalmi kellékeirıl szóló 
jogszabály, a 15/2006. (IV.7.) IM. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1.§-ában 
foglaltak szerint a fizetési felszólításnak – egyebek mellett – tartalmaznia kell azt a 
figyelmeztetést is, hogy felszámolási eljárás kezdeményezhetı az adós ellen, ha a 
fizetési felszólítás kézhezvételétıl számított 15 napon belül nem vitatja indokolt 
írásbeli nyilatkozatban a fizetési felszólításban megjelölt követelést és azt nem is 
egyenlíti ki. A Rendelet 2.§-a értelmében fizetési felszólításnak minısül a Rendelet 



melléklete szerinti megfelelıen kitöltött formanyomtatvány, vagy bármely írásba 
foglalt nyilatkozat, amely az 1.§-ban foglaltakat tartalmazza. Az ismertetett 
rendelkezések egybevetésébıl az következik; nem állapítható meg az adós 
felszámolási eljárást megelızı fizetési felszólítása abban az esetben, ha a hitelezı 
igazolja ugyan a fizetési felszólítás elküldését, de az nem tartalmazza teljes körően a 
Rendelet 1.§-ában foglaltakat.  
 
A felszámolási eljárás lefolytatása iránti kérelem bírósághoz érkezését követıen a 
bíróság a kérelmet megvizsgálja. Ha a kérelem hiányos, azt hiánypótlásra a félnek 
visszaadja, vagy a Cstv. 25.§. (1) bekezdésében foglalt feltételek esetén a kérelmet 
érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. Ha a bíróság a kérelmet hiánypótlásra nem adta 
vissza és érdemi vizsgálat nélkül sem utasította el, a kérelem benyújtásáról – a kérelem 
egy példányának megküldésével – haladéktalanul értesíti az adóst, majd a szükséges 
eljárás lefolytatását követıen az adós fizetésképtelenségének tárgyában érdemben 
dönt. Ennek során a Cstv. 27.§. (2) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén a 
bíróság az adós fizetésképtelenségét megállapítja, vagy e feltételek hiánya esetén az 
eljárást a Cstv. 27.§. (5) bekezdése alapján soron kívül megszünteti. A Cstv. 27.§. (5) 
bekezdése szerinti eljárás megszüntetés a fizetésképtelenség tárgyában hozott érdemi 
döntés.  
 
A konkrét ügyben a kérelem mellékleteként becsatolt fizetési felszólítás a Rendelet 
elıírásainak nem felel meg. A felszólításban a hitelezı nem figyelmeztette az adóst, 
hogy vele szemben felszámolási – és nem általánosságban bírósági – eljárás 
kezdeményezhetı, ha a felhívásban foglaltakat a kézhezvételtıl számított 15 napon 
belül indokolt írásbeli nyilatkozattal nem vitatja és a követelést nem egyenlíti ki, 
továbbá a teljesítésre adott 3 napos határidı sem felel meg a jogszabályi elıírásoknak. 
A felszólítás – hiányossága miatt – joghatás kiváltására nem alkalmas, ebben az 
esetben nincs helye az adós fizetésképtelenségének vizsgálatára irányuló eljárás 
lefolytatásának és az adós fizetésképtelenségének kérdésében érdemi döntés nem 
hozható, hanem a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kellett volna utasítani. 
 
Jelen esetben az elsıfokú bíróság a kérelmet az adós részére megküldte és csak utóbb 
észlelte – helyesen – a kérelem hiányosságát, a joghatályos fizetési felszólítás hiányát. 
A felszámolási kérelem kézbesítését és az adós nyilatkozatát követıen érdemi 
vizsgálat nélküli elutasításnak ez okból már nincs helye, az eljárás soron kívüli 
megszüntetésére pedig már (Cstv.27.§. (6) bekezdése) kizárólag érdemi vizsgálatot 
követıen kerülhet sor.  
 
Ezért az elsıfokú bíróság akkor járt volna el helyesen, ha nem az ügy érdemében dönt, 
hanem az eljárást a Cstv. 6.§. (3) bekezdése folytán megfelelıen alkalmazandó Pp. 
157.§. (1) bekezdés a./ pontja szerint megszünteti. A kifejtettekre figyelemmel a Gyıri 
Ítélıtábla az elsıfokú bíróság fellebbezéssel támadott végzését a Cstv.6.§. (3) 
bekezdése folytán megfelelıen alkalmazandó, a Pp.259.§-ára utalással a Pp.253.§. (2) 
bekezdése alapján eltérı jogi indokolással és részbeni pontosítással hagyta helyben.  
 
 



 


