
I. Nincsen akadálya, hogy a felszámoló a felszámolási eljárás során indokolt 

esetben utólagosan tegyen vitássá egy korábban elismertként nyilvántartásba vett 

követelést. Ezen eljárás jogszerűsége kifogással támadható. Ha azonban a vita 

nem az intézkedés jogszerűségét,  s nem a követelés átsorolását érinti, nem 

kifogásnak, hanem a vitatott hitelezői igény érdemi elbírálásának van helye. 

 

II. Az ekként folyamatban lévő kifogásolási eljárás, vagy a vitatott hitelezői igény 

elbírálása a közbenső mérleg jóváhagyhatóságát nem befolyásolja, ha a  közbenső 

mérleg a hitelező követelését a vitássá nem tett összegben tartalmazza. 

 

Alkalmazott jogszabályok: Cstv. 46.§ (6) bekezdés,  51.§,  50.§ (1) bekezdése, 52.§ (3) 

bekezdés, 2000. évi C. tv. (Számv.tv.) 18.§, A 225/2000. (XII. 9.) Korm. rendelet 7.§ (3) 

bekezdése, a Cstv.  

 

 

Győri Ítélőtábla Fpkf.II.25.743/2 015/5. szám 

 

 

Az elsőfokú bíróság 2010. december 2-án előterjesztett hitelezői kérelem alapján 2011. 

január 25. napján kelt, és 2011. október 19. napján jogerőre végzésével az adós 

fizetésképtelenségét megállapította és elrendelte a felszámolását. A felszámolás kezdő 

időpontja 2011. november 2. napja. 

 

A fellebbező fél (továbbiakban:hitelező) – aki az adós felszámolásának elrendelését 

megelőző utolsó ügyvezetője volt – 34.511.886,- Ft hitelezői igényt jelentett be, amit a 

felszámoló - 2012. január 11-i tájékoztatása szerint - elismert követelésként 

nyilvántartásba vett. 

A felszámoló 2014. február 10. napján terjesztette elő az adós 2013. március 31-i 

fordulónappal elkészített I. számú közbenső mérlegét. Előadta, hogy az eljárás során 

határidőben 16 hitelező jelentett be hitelezői igény, melyeket elismert követelésként 

nyilvántartásba vett. A közbenső mérleghez csatolta a nyilvántartásba vett hitelezői 

igények összesítését, amely szerint a fellebbező hitelező tekintetében 34.511.886,- Ft 

elismert követelést tartott nyilván. E közbenső mérleget az elsőfokú bíróság 

jóváhagyta. 

 

A felszámoló 2014. november 18. napján terjesztette elő az adós 2014. július 31-i 

fordulónappal elkészített II. számú közbenső mérlegét. Ebben – egyebek mellett –

előadta, hogy az adós képviseletében Veszprémi Törvényszék előtt 1.G.40.081/2013. 

ügyszámon pert indított a hitelező és U. G. A. ellen  20.753.290,-Ft és járulékai, 

valamint további 25.000.000,-Ft és járulékai megfizetése iránt, mert álláspontja szerint 

ők ilyen összeggel tartoznak az adósnak. A  hitelező korábban elismert követelésként 

nyilvántartásba vett követelését pedig - utóbb módosítva azt - 14.100.000,-Ft-al 

csökkentette, és a II. számú közbenső mérleghez csatolt a hitelezői nyilvántartás 

szerint a hitelező tekintetében már csupán 20.411.886,- Ft elismert követelést tart 

nyilván.  



A hitelező a felszámoló ezen intézkedése – a bejelentett követelésének a csupán 

részbeni elismerése - miatt „kifogásolási eljárást” kezdeményezett az elsőfokú bíróság 

előtt a hitelezői igénye nyilvántartásba vett összegszerűsége tárgyában, és az elsőfokú 

bíróság ezt az eljárást az adós által indított fenti per jogerős befejezéséig 

felfüggesztette. Igazolta, hogy a hitelezők részére a II. számú közbenső mérleget 

észrevételezésre megküldte, akik közül a fellebbező hitelező is tett észrevételt. 

 

A hitelező észrevételében azt kifogásolta, hogy a II. számú közbenső mérleghez csatolt 

hitelezői nyilvántartás adatai szerint a korábban bejelentett és elismert követelésként 

nyilvántartásba vett 34.511.886,- Ft hitelezői igénye „csökkentésre került” 

20.411.886,- Ft összegre. Álláspontja szerint erre a Cstv. 46.§ (6) bekezdésének a 

megsértésével került sor, és emiatt kifogásolási eljárás van folyamatban az elsőfokú 

bíróság előtt. Ezt az eljárást az elsőfokú bíróság a Veszprémi Törvényszék előtt 

folyamatban lévő per jogerős befejezéséig felfüggesztette. Véleménye szerint a Cstv. 

46.§ (6) bekezdése alapján az eljárás jelenlegi szakaszában már kizárólag az elsőfokú 

bíróság jogosult a nyilvántartásba vett hitelezői igény módosítására, aki „nem hagyta 

jóvá jogerősen a hitelezői igénye felszámoló általi csökkentését”, ezért azt a 

felszámoló „jogellenesen” szerepelteti alacsonyabb összegben. 

A felszámoló az észrevételre úgy nyilatkozott, hogy a fellebbező hitelező bejelentett 

igényét az utóbb megküldött visszaigazolásban foglaltak szerint tartja nyilván. Az 

utóbb módosított „összegszerűség kapcsán” kifogásolási eljárás van folyamatban, amit 

az elsőfokú bíróság felfüggesztett. Vitatta, hogy a hitelezői igény nyilvántartásba-

vételének módosítására csupán az elsőfokú bíróság lenne jogosult, mert az egységes 

bírói gyakorlat szerint e jogosultság a felszámolót megilleti, más kérdés hogy e 

felszámolói intézkedés elbírálására már a bíróság jogosult. Ezért jogszerűen járt el, 

amikor a közbenső mérleg mellékletében a fellebbező hitelező igényét „csökkentve 

szerepelteti”. 

 

Az elsőfokú bíróság a fellebbezéssel támadott végzésével a felszámoló által benyújtott 

II. számú közbenső jóváhagyta. Megállapította, hogy annak alapján hitelezői igény 

kielégítésének, felszámolói díjelőlegnek nincs fedezete, és az adós 1.664.000,-Ft 

összegű vagyonát a felszámolás további költségeire tartalékba helyezte. Az adós 

követeléseinek döntő része az adós ügyvezetőjével (fellebbező hitelező) szembeni 

peresített igény, mert a felszámolást megelőző vagyonértékesítésből befolyt bevétel 

nem az adós, hanem az ügyvezető és házastársa számlájára folyt be. Az elsőfokú 

bíróság a vitatott hitelezői igénnyel kapcsolatos észrevételt alaptalannak találta, 

megítélése szerint az a közbenső mérleg jóváhagyhatóságát nem érinti. A Számvitelről 

szóló 2000. évi C. tv. (Számv.tv.) 18.§-ában foglalt, a mérleg valódiságának elvi 

követelményéből ugyanis az következik, hogy a felszámoló a közbenső mérlegben az 

adósnak csak olyan kötelezettségeit szerepeltetheti, melyek a könyvvitel szabályai 

alapján megfelelő bizonylatokkal vannak alátámasztva. Ennek megfelelően a 

felszámoló által elismert, vagyis megfelelően bizonylatolt követelések szerepelhetnek 

a mérlegben, míg azok a követelések, amiket a felszámoló bizonylatok hiányában vitat 

(vagy elutasít), e vitatott hitelezői igények, illetve az ezzel kapcsolatos kifogás 

elbírálásáig a mérlegnek nem részei. Mivel a közbenső mérleg egy adott időpontban 

mutatja az adós vagyoni helyzetét, a hitelezőt – igénye későbbi elismerése esetén – 



nem éri hátrány, hiszen a következő közbenső, vagy zárómérlegben az időközben 

elismert követelés nem csak a hitelezői nyilvántartásban, de az adós mérlegében is 

feltüntetésre kerül. A 225/2000. (XII. 9.) Korm. rendelet 7.§ (3) bekezdése, a Cstv. 

50.§ (1) bekezdése és a Cstv. 52.§ (3) bekezdése alapján nem találta 

jogszabálysértőnek a felszámoló azon intézkedését, hogy csupán az elismert 

kötelezettséget tünteti fel a mérlegben, míg a vitatott követelésekről az ahhoz 

kapcsolódó jelentésben ad számot. Az elsőfokú bíróság a fentiekre tekintettel a Cstv. 

50.§ (6) bekezdése alapján a közbenső mérleget jóváhagyta. 

 

Az elsőfokú végzéssel szemben hitelező terjesztett elő fellebbezést, melyben annak 

megváltoztatásával a közbenső mérleg elutasítását kérte. Arra hivatkozott, hogy a 

bizonylatokkal, dokumentumokkal alátámasztott hitelezői igényét korábban 

34.511.886,- Ft összegben a felszámoló elismert követelésként nyilvántartásba vette, 

és 2012. január 11-én visszaigazolta. A felszámoló 2014. január 14-én tájékoztatta 

arról, hogy „a Veszprémi Törvényszék előtt folyamatban lévő perben előadottak 

alapján” a nyilvántartásba vett hitelezői igényét 20.411.886,- Ft összegre csökkentette. 

Emiatt a felszámolónál egyeztetést kezdeményezett, majd ennek eredménytelensége 

után 2014. február 17-én kifogást terjesztett elő az elsőfokú bíróságnál a felszámoló 

fenti intézkedésével szemben, de ezt az eljárást az elsőfokú bíróság Veszprémi 

Törvényszék előtt 1.G.40.081/2013. ügyszámon folyamatban lévő per jogerős 

befejezéséig felfüggesztette. Fenntartotta, hogy a felszámoló a II. számú közbenső 

mérlegben – figyelemmel a BDT2003. 783. számú eseti döntésre is – a Cstv. 46.§ (6) 

bekezdésével ellentétesen szerepelteti a korábban visszaigazolt és nyilvántartásba vett 

hitelezői igényét „csökkentett értéken”. Az elsőfokú végzés azért is törvénysértő, mert 

a „kifogásolási eljárás” befejezéséig a felszámoló nem jogosult a korábban elismert és 

nyilvántartásba vett hitelezői igényt csökkenteni. Azzal, hogy az elsőfokú bíróság 

végzésével jóváhagyta a felszámolónak a Számv. Tv. 18.§-ába és a Cstv. 46.§ (6) 

bekezdésébe ütköző eljárását, hozzájárult ahhoz, hogy – a kifogás elbírálását 

megelőzően – a felszámoló a bizonylatokkal alátámasztott és elismert, nyilvántartásba 

vett hitelezői igényét csökkentse, az elsőfokú bíróság végzése súlyos jogszabálysértést 

valósított meg. 

 

A felszámoló fellebbezésre tett észrevételében – fenntartva korábbi álláspontját – az 

elsőfokú végzés helybenhagyását kérte. Kifejtette: azon intézkedésének jogszerűsége, 

amellyel a fellebbező hitelező korábban elismert követelését csökkentette a 

folyamatban lévő kifogásolási eljárásban kerül majd elbírálásra, de az a közbenső 

mérleg jóváhagyhatósága körében nem vizsgálható. A fellebbezésben hivatkozott eseti 

döntés tényállása teljesen eltérő a jelen eljárásbelitől, hiszen a konkrét esetben a 

felszámoló nem törölte a hitelező teljes igényét a nyilvántartásból, vagyis a fellebbező 

hitelezői minősége változatlanul fennáll. A felszámoló a zárómérleg benyújtásáig 

jogosult a bejelentett hitelezői igényeket felülvizsgálni. 

 

A fellebbezés az alábbiak szerint nem alapos. 

 

A jelen eljárásra irányadó többször módosított 1991. évi XLIX. törvény (többször 

módosított Cstv.) 50.§. (1) és (2) bekezdéseiből kitűnően abban az esetben, ha a 



felszámolási eljárás során a hitelezők igényeinek kielégítéséhez elegendő pénzeszköz 

folyt be, a felszámoló a követelések bejelentésére megadott határidő letelte után 

közbenső felszámolási mérleget készíthet. A felszámolás kezdetétől évente a közbenső 

mérleg elkészítése kötelező. A közbenső mérleg tartalmazza a gazdálkodó szervezet 

tevékenységet lezáró mérlegének adatait. Tartalmát a Cstv.52.§. (3) bekezdésében 

foglaltak szerint, a bevételek és költségek alakulásáról készített kimutatást pedig az 

52.§. (4) bekezdésében meghatározott bontásban kell elkészíteni. A szöveges 

jelentésnek tartalmaznia kell a tevékenységet lezáró mérleg és a közbenső mérleg 

eltéréseinek, valamint a bevételek és költségek alakulásának részletes magyarázatát. A 

Cstv. 50.§ (5) bekezdése szerint a közbenső mérleget, a bevételek és költségek 

alakulásáról készített kimutatást és a hitelezők részbeni kielégítésének sorrendjét és 

összegét tartalmazó részleges vagyonfelosztási javaslatot a felszámoló köteles a 

hitelezőknek - választmány alakítása esetén a választmánynak is - megküldeni azzal, 

hogy arra 15 napon belül észrevételt tehetnek. Az (1) bekezdésben meghatározott 

iratokat a bíróság részére jóváhagyás végett be kell mutatni, a hitelezők (választmány) 

véleményét is csatolva. A Cstv. 50.§ (6) bekezdése szerint pedig a bíróság a közbenső 

mérleget és a részleges vagyonfelosztási javaslatot 30 napon belül végzéssel 

jóváhagyja, vagy elutasítja.  

A felszámolási eljárás során a felszámoló az adós közbenső mérlegét a felszámolás 

számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek 

megfelelően volt köteles elkészíteni, amelynek tartalmára nézve annak 7.§-a tartalmaz 

előírásokat, amelyek szerint a közbenső felszámolási mérleg a felszámoló által 

meghatározott mérleg fordulónapra vonatkozóan tartalmazza - a Cstv. 50. §-a (1) 

bekezdésének megfelelően - a vagyoni eszközök, a kötelezettségek és a saját tőke 

állományát könyv szerinti értéken, a bevételek (árbevétel és egyéb bevételek) és 

költségek (ráfordítások) alakulásáról készített kimutatást és a szöveges jelentést. A 

közbenső felszámolási mérleg tartalmában és felépítésében egyező a Cstv. 52. §-ának 

(3) bekezdésében meghatározott felszámolási zárómérleggel. A közbenső felszámolási 

mérlegben - a (4) bekezdésben részletezetteken túlmenően - elkülönítetten kell 

kimutatni a pénzeszközök között a tartalék összegét, továbbá - külön oszlopban - 

közölni kell a nyitó felszámolási mérleg adatait. A közbenső felszámolási mérleg 

fordulónapjáig elszámolt bevételekről és költségekről (ráfordításokról) a Cstv. 52. §-

ának (4) bekezdésében meghatározott bontásban kell tájékoztatást adni. A közbenső 

felszámolási mérleghez kapcsolódó szöveges jelentésben be kell mutatni a nyitó 

felszámolási mérleg adatait módosító - az 5. § (2)-(3) bekezdése szerinti - 

korrekciókat, és részletes tájékoztatást kell nyújtani a nyitó felszámolási mérleg és a 

közbenső felszámolási mérleg adatai közötti eltérések, változások minősítéséről, 

indokairól. 

 

A közbenső mérleg alapvető célja az, hogy megbízható, hiteles helyzetfelmérés 

alapján történjen meg a hitelezők és a bíróság tájékoztatása az adós pénzügyi 

helyzetéről, arra a hitelezők a többször módosított Cstv.50.§. (5) bekezdése alapján 15 

napon belül észrevételt tehetnek, kifogás előterjesztésének viszont ebben a körben 

nincs helye. (BH.2001/490., BH.2004/248. és BH.2005/153. számú jogesetek) A 

közbenső mérleg jóváhagyása körében a bíróság csak azt vizsgálja, hogy a felszámoló 



a Cstv. és a Korm. Rendelet közbenső mérlegre vonatkozó előírásait, továbbá a 

számviteli jogszabályokat betartotta-e. 

 

A közbenső mérleggel kapcsolatos hitelezői észrevétel esetén a mérleget jóváhagyó 

határozat indokolásának a közbenső mérleg alapvető adatain kívül tartalmaznia kell a 

hitelezői észrevételeket, valamint a bíróságnak az észrevétel megalapozottságával, 

illetve megalapozatlanságával és ehhez képest a közbenső mérleg jóváhagyhatóságával 

kapcsolatos jogi álláspontját is. (BDT.2009.2050.) Az észrevétel elintézésével 

kapcsolatosan a bíróságnak tehát nincs konkrét feladata, csupán a közbenső mérleget 

elbíráló határozat indokolásában kell utalnia arra, hogy az észrevételt miként értékelte. 

(Fővárosi Ítélőtábla 11.Fpkf.43.911/2005/8.) 

 

A konkrét esetben az elsőfokú bíróság helytállóan állapította meg, hogy a felszámoló 

által jóváhagyásra benyújtott közbenső mérleg megfelelt a Cstv. 50.§ (1) 

bekezdésében, és a 225/200. (XII.19.) Korm. rendeletben foglalt tartalmi 

követelményeknek, az jóváhagyásra alkalmas volt. 

 

Az állandó bírói gyakorlat szerint azon a tény, hogy a közbenső mérleggel 

összefüggésben nem terjeszthető elő önálló kifogás, nem zárja ki azt, hogy a hitelező a 

közbenső mérleg kapcsán a Cstv. 51.§-a alapján kifogást terjesszen elő. Előfordulhat 

ugyanis, hogy a hitelező valamely jogszabálysértő felszámolói intézkedésről vagy 

mulasztásról, (így például arról, hogy a felszámoló valamely hitelező követelését 

nyilvántartásba vette, és azt milyen módon sorolta be) a közbenső mérlegből szerez 

tudomást. A jogszabályba ütköző a követelés besorolásával kapcsolatos intézkedés 

helyesen ebben az esetben is a Cstv.51.§. (1) bekezdése szerinti kifogással támadható; 

a kifogás előterjesztését ekkor a Cstv.50.§. (5) bekezdése nem zárja ki. (Legfelsőbb 

Bíróság Fpk.VIII.32.275/1999/2. számú végzése)  

 

Az irányadó bírói gyakorlat szerint annak nincsen akadálya, hogy a felszámoló a 

felszámolási eljárás során „utólagosan tegyen vitássá” egy korábban elismertként 

nyilvántartásba vett követelést. Az utólagosan vitássá tett követelés esetén, mivel az 

nem a követelés kielégítési kategóriákba történő besorolását érinti, nem kifogásnak 

vagy észrevételnek, hanem a vitatott hitelezői igény érdemi elbírálásának van helye a 

fentiek szerint.  

A felek által előadott kérelmeket, nyilatkozatokat a többször módosított Cstv.6.§. (3) 

bekezdése folytán alkalmazandó Pp.3.§. (2) bekezdéséből kitűnően nem alakszerű 

megjelölésük, hanem tartalmuk szerint kell a bíróságnak figyelembe vennie. Ennek 

során a közbenső mérlegre tett észrevételeket, a jogszabálysértő felszámolói 

intézkedéssel szembeni kifogásokat, valamint az esetleges vitatott hitelezői igényeket 

egymástól megfelelően el kell határolnia, és mindegyik kérelmet a rá vonatkozó 

anyagi és eljárásjogi szabályok szerint kell elbírálnia. (BH.2001/490. számú jogeset, a 

Legfelsőbb Bíróság Fpk.VIII.30.294/2002. számú végzése)  

 

A jelen esetben a hitelező kizárólag a teljes követelése elismertként való 

nyilvántartásba vételének utólagos megváltoztatását sérelmezte. A felszámoló által 

részben vitatottá tett hitelezői igénye változatlan nyilvántartását kérte elismert 



követelésként, és ezért kérte a közbenső mérleg elutasítását. Ezzel ugyanakkor – 

ahogyan arra az elsőfokú bíróság helytállóan utalt – nem közvetlenül a közbenső 

mérleg tartalmát támadta, a kifogása a közbenső mérleg számszerű adatait (a 

mérlegsorokat) nem érintette. 

A hitelező kérelme – tartalma szerint – olyan kifogásnak minősül, amelyben a 

felszámolónak a vitatott hitelezői igénnyel kapcsolatos eljárását (a jogszabályoknak 

nem megfelelő utólagos intézkedés az átsorolás miatt) sérelmezte, továbbá a vitatott 

hitelezői igénye elbírálására irányuló kérelmet is tartalmazott. Ezt pedig az elsőfokú 

bíróságnak a Cstv. 51.§ (1) bekezdésében meghatározott szabályok és a Cstv. 46.§ (6) 

bekezdése szerint kell elbírálnia a kifogással összefüggő vitatott hitelezői igénnyel 

együtt, amiket a felszámoló e célból már korábban – a felek egyező előadása szerint - 

be is terjesztett az elsőfokú bírósághoz. A bejelentett hitelezői igények felülvizsgálata 

és nyilvántartásba vétele a felszámolónak a közbenső mérlegtől független 

kötelezettségei közé tartozik, az ezzel kapcsolatos kifogásolási eljárás, vagy a vitatott 

hitelezői igény elbírálása a közbenső mérleg jóváhagyhatóságát nem befolyásolja. 

(Fővárosi Ítélőtábla 12.Fpkf.43.982/2011/2.sz., Győri Ítélőtábla, 

Fpkf.II.25.524/2007/2. szám) Az egységes bírói gyakorlat szerint a közbenső mérleg 

elkészítését és jóváhagyhatóságát az nem akadályozza, ha a vitás hitelezői igények 

elbírálása még nem történt meg. (BH.2002. 71.) 

Nincs ugyanis akadálya annak, hogy - a tartalma szerinti - kifogás és a vitatott 

hitelezői igény tárgyában hozott határozat meghozatala után a felszámoló az adós 

mérlegét módosítsa az újabb közbenső mérlegben, vagy a zárómérlegben, csupán 

annak indokát kell közölni az érdekeltekkel. (Debreceni Ítélőtábla 

Fpkf.IV.30.118/2008/2., Kúria Fpk.VI.30.822/2001/32., EBH2002.674) 

 

Mindezek alapján a közbenső mérleg jóváhagyhatóságára nincs kihatással az a 

körülmény, hogy a fellebbező hitelező igényének egy részét a felszámoló utóbb vitássá 

tette, mert az ezzel kapcsolatos hitelezői kifogás, és a vitatott hitelezői igény 

elbírálását követően a bíróság rendelkezésének megfelelően kell majd a felszámolónak 

a hitelezői igény nyilvántartásba vételével kapcsolatban eljárnia. 

A közbenső mérleggel szemben – a kifejtettek szerint – az a követelmény, hogy az 

megfeleljen a számviteli szabályoknak, tartalmazza valamennyi bevételt és kiadást, 

adjon valós képet az adós vagyoni helyzetének változásáról. (Fővárosi Ítélőtábla: 

12.Fpkf.43.242/2011/4., Győri Ítélőtábla: Fpkf.II.25.568/2015/2.) Ettől eltérő, a 

közbenső mérleg helyességét nem befolyásoló kérdés az, hogy a fellebbező hitelező 

által előterjesztett  kifogás milyen eredménnyel zárul, illetőleg a felszámoló által 

vitatottnak minősített hitelezői igény tárgyában milyen döntés születik. (Fővárosi 

Ítélőtábla: 11.Fpkf.44.034/2013/2.) 

 

Mindezekre figyelemmel az elsőfokú bíróság érdemben helytálló döntést hozott, 

amikor a felszámoló által előterjesztett II. számú közbenső mérleget jóváhagyta, a 

fellebbezésben felhozottak – a kifejtettek szerint – az érdemben helyes elsőfokú 

végzés megváltoztatására nem adnak alapot. 

 



A fentiekre tekintettel az ítélőtábla az elsőfokú bíróság fellebbezéssel támadott 

végzését a Cstv. 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazandó Pp. 259. §-ára utalással a Pp. 

253. § (2) bekezdése alapján helybenhagyta. 

 

 

  


