
 

 

A felszámolónak az ingatlan (zálogtárgy) őrzésről – a megkötött ingatlan 

adásvételi szerződés rendelkezéseiből következően - kellett gondoskodnia , ezért 

az értékesítéséből befolyt vételárral szemben jogszerűen számolta el az ingatlan 

értékesítésével közvetlen összefüggésben felmerült, annak teljesítését lehetővé 

tevő őrzési költségeit. 

 

Alkalmazott jogszabályok:Cstv. 49/D. § (1) bekezdés, 48. § (3) bekezdés 
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Az adós felszámolását az elsőfokú bíróság 2007. október 25-én érkezett kérelem 

alapján 2008. február 22. napján jogerőre emelkedett, 5.Fpk.08-07-000418/5. számú 

végzésével rendelte el. A felszámolási eljárás kezdő időpontja 2008. február 26. 

 

Az adós kizárólagos tulajdonát képezte a S.-i 4321/1 hrsz-ú ingatlan, melyen a hitelező 

javára jelzálogjog volt bejegyezve. Az ingatlanra az adós mint bérbeadó, és a D. M. 

Kft., mint bérlő között bérleti szerződés állt fenn. A felszámoló az adós nevében 2008. 

október 22-ével felmondta a bérleti szerződést, majd eladóként a B. & T. 2003 Kft. 

vevővel 2009. április 30-án 25.000.000.- forintos vételáron az ingatlanra adásvételi 

szerződést kötött. A szerződés értelmében a vételárhátralék kiegyenlítésének 

előfeltétele volt, hogy az ingatlant birtokban tartó D. M. Kft. kiürített állapotban átadja 

az adós felszámolójának, lehetőséget biztosítva a felszámolónak az ingatlan vevő 

részére történő birtokba adására. A felszámoló többször eredménytelenül szólította fel 

a  bérlőt az ingatlan átadására. Ezért birtokháborítási eljárás is volt folyamatban, a 

felszámoló az adós nevében D. M. Kft-vel szemben az ingatlanlan kiürítése iránti 

peres eljárást kezdeményezett. A  bérlő az ingatlan védelmére biztonsági szolgálatot 

alkalmazott. Az adós felszámolója pedig 2009. augusztus 19-én megbízási szerződést 

kötött a P. S. Biztonsági Szolgáltató Kft-vel az  ingatlan vagyonvédelmi feladatainak 

az ellátására, hogy 2009. szeptember 20-tól napi 24 órás időtartamban egy fővel 

figyelemmel kísérje az objektum állagmegóvásához kapcsolódóan az ingatlant 

birtokban tartó D. M. Kft. tevékenységét. A szerződést 2010. február 11-ig 

meghosszabbították. A 2009. szeptember 20. és 2011. február 11. közötti időszakra, a 

birtokvédelmi eljárás megkezdéséig 2.500.- Ft/óra/fő + ÁFA, a birtokvédelmi eljárás 

megkezdése utáni időszakra 1,250.- Ft/óra/fő + ÁFA díj, összesen 5.918.750.- forint 

megbízási díj került kifizetésre. A felszámoló az adós nevében 2010. február 4-én 

munkaszerződést kötött B. F. munkavállalóval 2010. február 11. napjától kezdődő egy 

hónapos határozott időtartamra szóló gondnoki feladatok ellátására 48.500.- forint 

bruttó munkabér kikötésével, mely végül 2010. március 27. napjáig hatályban maradt. 

Az adós nevében B. F. részére kifizetett munkabér összesen 101.353.- forint volt. E 

szerződésre az adós érdekében azért került sor, hogy a felszámoló figyelemmel kísérje 

a D.M. Kft-nek az ingatlan kiürítése során végzett tevékenységét. A birtokvédelmi 

eljárás keretében az eljáró bíróság 2010. február 23-án jogerőre emelkedett 



 

 

részítéletében a D.M. Kft-t az ingatlan kiürítésére kötelezte, ennek a volt bérlő 2010. 

március 27-ig eleget tett. 

 

A hitelező 2010. április 13-án kifogást terjesztett elő amiatt, hogy a felszámoló a 

hitelező jelzálogjogával terhelt ingatlan értékesítéséből származó vételárból – egyebek 

mellett – őrzés-védelem költség jogcímén 6.020.103.- forintot le kíván vonni. A 

felszámolót arra kérte kötelezni, hogy a hitelezői igényének a Cstv. 49/D. § (1) 

bekezdésében foglaltak szerint történő kielégítése során kifizetett 6.020.103.- forint 

költséget az ingatlan értékesítési költségei közül mellőzze, és részére ennek összegével 

növelten teljesítsen kifizetést. Arra hivatkozott, hogy e költség szükségtelen volt, 

annak sem jogi alapja, sem pedig ésszerű indoka nem volt. A felszámolónak nem 

lehetett őrzés védelmi feladata az ingatlannal kapcsolatban, mert a korábbi bérlő 

kiköltözéséig maga is ellátta az őrzés védelmi feladatokat, viselte annak a költségeit.  

 

A felszámoló a kifogás elutasítását kérte. Arra hivatkozott, hogy az érintett időszakban 

(2009. szeptember 20. és 2010. március 27. között) az ingatlan őrzés-védelme indokolt 

volt. Az ingatlan vevője az általa megismert műszaki állapot alapján tette meg 

vételárajánlatát, és az állapotromlás meg nem akadályozása esetében a vevő – a vele 

kötött adásvételi szerződés alapján – kárigénnyel léphetett volna fel az eladó adóssal 

szemben. A felszámoló kizárólag a biztonsági szolgálat megbízásával tudta az 

ingatlan- és ingóvagyont megőrizni, a műszaki állapot fennmaradását biztosítani, amit 

az is igazolt, hogy a vételár teljes mértékben kiegyenlítésre került. Az ingatlan 

bérlőjének az adásvételi szerződés megkötéséig érdeke volt az ingatlan műszaki 

állapotának a fenntartása, mert előzetes nyilatkozatai szerint „potenciális vevőjelölt” 

volt. Az adásvételi szerződés megkötését követően viszont egyetlen célja az volt, hogy 

díjfizetés nélkül minél hosszabb ideig az ingatlanban maradjon, az ingatlan 

állagmegóvásában már nem volt érdekelt, és „kiszámíthatatlan” magatartása miatt a 

felszámoló nem vállalhatta annak a kockázatát, hogy folyamatos ellenőrzés, felügyelet 

nélkül hagyja az ingatlant, ne kontrollálja az ott folyó tevékenységet. Kifejtette, hogy 

korábban az adós és a bérlő között kölcsönös birtokvédelmi eljárásokra került sor, és a 

bérlő végül is csak őt az ingatlan kiürítésére kötelező jogerős ítélet hatására ürítette ki 

az ingatlant. Ez is indokolta a kifogásolt tevékenységet.  

 

Az elsőfokú bíróság  végzésével a hitelező kifogását elutasította. A határozatának 

indokolása szerint a felszámoló szabadon dönthetett arról, hogy az ingatlanvagyon 

figyelemmel kísérését szükségesnek tartja-e, és ha igen, akkor milyen mértékben. A 

vagyont a felszámoló annak érdekében őriztette, hogy az értékesíthető legyen. A 

felszámolónak az őrzésről közvetlenül az ingatlan értékesítéshez kapcsolódóan kellett 

gondoskodnia, mert az ingatlan bérbeadását felmondással megszüntette, de annak 

birtokát nem kapta vissza a bérlőtől, és a birtokvédelmi eljárás is indokolttá tette a 

kifogásolt tevékenységet. Az adásvétel útján történő értékesítésnek pedig feltétele volt 

a birtokba bocsátás, ezért az őrzés a konkrét esetben szorosan összefüggött az 

értékesítéssel. Az a körülmény pedig, hogy D. M. Kft. megbízásából (és érdekében) is 

felügyelte az ingatlant egy általa megbízott biztonsági szolgálat, még nem tette 



 

 

feleslegessé a felszámoló kifogásolt intézkedését. Az őrzés védelem költségeinek 

összegét pedig az elsőfokú bíróság az írásbeli megbízási szerződés, (módosításai), és a 

munkaszerződés alapján 6.020.103.- forint erejéig igazoltnak találta. Külön hitelezői 

kifogásolás hiányában is vizsgálta az elsőfokú bíróság az őrzésvédelemért felszámított 

kiadások mértékét, – álláspontja szerint – az nem haladta meg az indokolt, szükséges 

és ésszerű mértéket. Végül kiemelte, hogy abban az esetben, ha az adós felszámolója 

nincs birtokában az értékesített ingatlannak, s a felmondást követően a bérlő 

birtokháborítási eljárást kezdeményezve a jegyzőtől birtokvédelmet kap, akkor egy 

ilyen helyzetben a birtokba bocsátás megtörténtéig végzett „állag megfigyelési 

tevékenység” is olyan költséget jelentő körülmény, amely az őrzésvédelmi 

tevékenység részeként a Cstv. 49/D. § szerint elszámolható. 

 

Az elsőfokú végzéssel szemben a hitelező terjesztett elő fellebbezést, melyben annak 

megváltoztatásával a kifogása teljesítését kérte. Álláspontja szerint az elsőfokú bíróság 

a megállapított tényállásból téves jogkövetkeztetést vont le, ugyanis az ingatlan 

állapotának figyelemmel kísérése, az ún. „állagmegfigyelési tevékenység” nem 

számolható el sem az őrzésvédelmi, sem az állagmegóvási tevékenység részeként. 

Mivel az ingatlan harmadik személy birtokában volt, aki azt maga is őriztette. Ezért az 

elszámolt megbízási díj az állagmegóvás és vagyonőrzés szempontjából nem volt 

szükséges és indokolt. 

 

A felszámoló fellebbezésre tett észrevétele az elsőfokú végzés helybenhagyására 

irányult. Előadta, hogy az adásvételi szerződés megkötése, valamint a volt bérlő 

szerződést szegő magatartása miatt vált szükségessé az ingatlan őrzés-védelmének 

megszervezése.  

 

A fellebbezés nem alapos. 

 

Az elsőfokú bíróság a bizonyítási eljárást a kifogás elbírálásához szükséges mértékben 

lefolytatta, az így beszerzett adatok alapján helyes tényállást állapított meg, és 

érdemben helytállóan döntött a kifogás elutasításáról. A jelen eljárásban az volt az 

eldöntendő kérdés, hogy a felszámolási eljárás során a zálogtárgy értékesítése során 

befolyt vételárral szemben elszámolható-e költségként a hitelező által vitatott „őrzés-

védelmi” költség. 
 

A jelen eljárásban alkalmazandó a 2006. évi VI. törvény 15. §-ával módosította, a 

csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. Tv. (Cstv.) 49/D. § 

(1) bekezdése szerint, ha a zálogjog a felszámolás kezdő időpontja előtt keletkezett, a 

felszámoló a zálogtárgy értékesítése során befolyt vételárból kizárólag a zálogtárgy 

megőrzésének, állagmegóvásának, értékesítésének költségeit, valamint a 

meghatározott felszámolói díjat vonhatja le, a fennmaradó összeget pedig 

haladéktalanul az értékesített zálogtárgyat terhelő zálogjoggal biztosított követelések 

kielégítésére köteles fordítani.  
 



 

 

Az előbbi jogszabályi rendelkezésekből következik, hogy a 2007. január 1. napját 

követően indult eljárásokban a módosított Cstv. 49/D. § (1) bekezdése értelmében a 

teljes vételárral szemben elszámolható - egyebek mellett - a zálogtárgy megőrzésének 

és állagmegóvásának a költségei is.  
 

A Cstv. 48. § (3) bekezdése értelmében a felszámoló a felszámolási eljárás alatt 

köteles gondoskodni az adós vagyonának megóvásáról, megőrzéséről, és a Cstv. 54. § 

szerint pedig a felszámoló a felszámolás során az ilyen tisztséget betöltő személytől 

elvárható gondossággal köteles eljárni. A kötelezettségének megszegésével okozott 

kárért a polgári jogi felelősség általános szabályai szerint felel. 

A felszámolónak tehát jogszabályi kötelezettsége a felszámolási eljárás 

megindításakor, illetve a felszámoló kijelölésekor átvett adósi vagyon őrzése és 

állagmegóvása. Amennyiben nem az elvárható gondossággal jár el, úgy a felszámoló 

saját személyében kártérítési felelősséggel tartozik.  

A polgári jogi kártérítési felelősségre tekintettel a felszámolónak széles körű 

mérlegelési lehetősége van annak eldöntésére, hogy az adott helyzetben milyen 

intézkedések megtételét tartja szükségesnek ahhoz, hogy az általában elvárható 

gondossággal a vagyon épségét megóvja. A vonatkozó jogszabályi rendelkezés szűk 

értelmezése nem fogadható el, mivel az a felszámoló kötelezettségeivel ellentétes 

eredményre vezetne. 

 

A konkrét esetben az adott vagyontárgy megőrzésének és állagmegóvásának fogalmi 

körébe – az ítélőtábla álláspontja szerint – beletartozik az adott ingatlan őrzés-

védelme, valamint gondnoki tevékenység ellátása érdekében kötött szerződés is.  

 

Más kérdés, hogy a felszámolási eljárás során a Cstv. 49./D.§ (1) bekezdése alapján a 

zálogtárgy értékesítése során befolyt vételárból – az irányadó bírói gyakorlat szerint – 

csak az értékesítéssel közvetlen összefüggésben felmerülő kiadások, azaz az 

értékesítéssel közvetlen összefüggésben állóan a zálogtárgy megőrzésére, 

állagmegóvására fordított kiadások vonhatóak le. Ami nem ennek minősül, az a Cstv. 

57.§ (2) bekezdésének b.) pontja szerinti felszámolási költségként számolható el. 

 

Az ítélőtábla álláspontja szerint a vitatott költségek valóban az ingatlan (zálogtárgy) 

értékesítésével közvetlen összefüggésben felmerült kiadások voltak. Helyesen mutatott 

rá az elsőfokú bíróság, hogy a konkrét esetben a felszámolónak az ingatlan 

(zálogtárgy) őrzésről – a megkötött ingatlan adásvételi szerződés rendelkezéseiből 

következően - közvetlenül az ingatlan értékesítéshez kapcsolódóan kellett 

gondoskodnia, e tevékenység szorosan összefüggött az értékesítéssel, az adásvételi 

szerződés feltételeinek teljesülését volt hivatott biztosítani. 

Az a tény, hogy az eladott ingatlant a korábbi bérlő felszólítás ellenére nem ürítette ki, 

abban jogellenesen bent tartózkodott, indokolttá tette a felszámoló intézkedéseit. 

Eljárását alátámasztotta továbbá, hogy kölcsönös birtokvédelmi eljárásokra került sor, 

és a bérlő végül csak kiürítésére kötelező jogerős ítélet eredményeként ürítette ki az 

ingatlant. 



 

 

Ilyen körülmények között helytállóan jutott a felszámoló arra a következtetésre, hogy 

– a fenti körülmények folytán – az ingatlan folyamatos őrzés-védelemre szorult, és azt 

a felszámoló kizárólag a kiürítés tényleges megkezdéséig, mintegy 5 hónap 

időtartamra, tehát az elrendelés indokoltsága mellett azt csupán a leginkább szükséges 

mértékben, időtartamra vette igénybe. A felszámolónak az adóssal és a hitelezőkkel, 

valamint az adósnak az ingatlan vevőjével szembeni helytállási kötelezettsége 

szempontjából nincs jelentősége annak, hogy D. M. Kft. megbízásából egy általa 

megbízott biztonsági szolgálat is felügyelte az ingatlant. A felszámolónak ugyanis az 

zálogtárgy megőrzéséről, és állagmegóvásról nem csupán harmadik személyekkel 

szemben, hanem a jogalap nélkül az ingatlanban tartózkodó volt bérlővel szemben is 

gondoskodnia kellett, annak érdekében, hogy az adásvételi szerződésben vállalt 

feltételeket szerződésszerűen teljesítse. 

Az ingatlan állagának változatlan állapotban tartásával, megőrzésével, annak a vevő 

tényleges birtokába bocsátása volt az elérendő releváns cél, amit ténylegesen valóban 

az őrzés-védelemmel lehetett biztosítani. 

 

Mindebből következően pedig a felszámoló a zálogjoggal terhelt adósi ingatlan 

értékesítéséből befolyt vételárral szemben jogszerűen számolta el az ingatlan 

értékesítésével közvetlen összefüggésben felmerült, annak teljesítését lehetővé tevő 

őrzési költségeit. 

 

A fentiek alapján az ítélőtábla az elsőfokú végzést a Cstv. 6.§ (3) bekezdése 

értelmében alkalmazandó Pp. 259. § és 253. § (2) bekezdése szerint helybenhagyta. 

 
 


