
I. Ha a vagyonfelosztási javaslatban alapul vett mérleg fordulónapot követően jogerősen 

megállapítást nyer, hogy a vagyonfelosztási javaslat részét képező követelés nem illeti 

meg az adóst,  az adott követelés nem képezheti a vagyonfelosztási javaslat részét.  

A bíróság a vagyonfelosztási javaslatot ugyan nem változtathatja meg, azonban a fenti 

esetben a javaslat formális átdolgoztatás nélküli korrigált –  a kérdéses követelés 

átadását mellőző –   figyelembe vételének akadálya nincsen.  

 

II. Sem a zárómérleggel és vagyonfelosztási javaslattal szemben kifogásként, sem a  

zárómérleget jóváhagyó és a vagyonfelosztási javaslatot tartalmazó végzés elleni 

fellebbezés kapcsán sem bírálhatóak el ismételten olyan sérelmek, amelyeket korábban  

kifogásként a bíróság már elbírált.  

 

Alkalmazott jogszabályok: Cstv. 50-52.§,  56. § (1) bekezdése  

 

Győri Ítélőtábla Fpkf.IV.25.758/2017/6.szám 

 

 

 

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint az adós felszámolásának kezdő 

időpontja 2013. július 8. napja. A 2014. augusztus 14-i fordulónappal elkészített I. számú 

közbenső mérleget a bíróság  jogerős végzésével jóváhagyta.  

 

Az elsőfokú bíróság a fellebbezéssel támadott végzésével a zárómérleget és a 

vagyonfelosztási javaslatot jóváhagyta, egyúttal az adós megszűntetéséről határozott, felhívta 

a Székesfehérvári Törvényszék Cégbíróságát, hogy a határozat jogerőre emelkedését 

követően a gazdálkodó szervezetet törölje a cégnyilvántartásból. A felszámoló díját bruttó 

4.788.834,-Ft-ban állapította meg, feljogosítva a felszámolót, hogy 3.449.166,-Ft-ot a végzés 

jogerőre emelkedését követően az adós vagyonából felvegyen. 

 

A B. Zrt. hitelezői igénye részkielégítéseként átadta az adósnak  B. J.., a D. Zrt., az  E. 97 Kft. 

a F.-2004 Kft. a G. Kft., a H.C. Kft., a Ny. Kft., a P.P. Kft., a P. P., a V.Kft- kötelezettekkel  

szemben fennálló, be nem hajtott követeléseit.Megállapította, hogy egyéb hitelezői igényekre 

nincs fedezet, s a felszámolási eljárást befejezte. 

 

Utalt arra, hogy a B. Zrt. hitelező kifogást terjesztett elő a zárómérleggel és a vagyonfelosztási 

javaslattal szemben, melyet elutasított, az elsőfokú végzést a Fővárosi Ítélőtábla 

helybenhagyta.  

 

A záróanyag alapján megállapította, hogy a felszámoló az adós valamennyi tárgyi eszközét, 

készletét értékesítette, immateriális javai értékesíthetetlenség okán a könyvekből kivezetésre 

kerültek. A befektetett pénzügyi eszközök soron nyilvántartott összeget a felszámoló a 

könyvekből kivezette, figyelemmel arra, hogy a R. Kft. kényszertörlési, míg annak többségi 

tulajdonosa felszámolási eljárás alatt áll.  

 

Követelésként a zárómérlegben 139.834.000,-Ft került feltűntetésre, az ezt meghaladó 

követelés a mérlegből különböző okok miatt - a zárójelentés 2-10. oldalain részletesen 

bemutatottak szerint - kivezetésre került. A nyitó pénzkészlet (8.255.-Ft) a mindösszesen 

147.862.609,.Ft bevételre és 142.839.289,-Ft kiadásra tekintettel 5.031.575,-Ft záró 

pénzkészletre nőtt. E záró pénzkészlet, valamint a 139.834.000,-Ft követelés az adós 

felosztható vagyona, melyre vonatkozó vagyonfelosztási javaslatában a felszámoló kérte a 



rendelkezésre álló pénzeszköz - a Cstv 49/D.§ (1) bekezdése szerinti értékesítés bevételéből 

származó - elkülönítetten kezelt részének a felszámolói díjra fordítását, illetve az adósi 

követeléseknek a B. Zrt. hitelező részére történő átadását.  

 

Részletezte az adós kötelezettségeit hitelezőnkénti bontásban. A hitelezők elkülönített 

számlára 1.339.668,-Ft nyilvántartásba vételi díjat fizettek be, melyet már kiutalt a közbenső 

mérleget jóváhagyó végzésében felszámolói díjelőleg címén. Rögzítette, hogy a felszámoló 

gondoskodott az adósi iratanyag megfelelő elhelyezéséről, a dolgozók elmaradt munkabérét 

részben a Bérgarancia Alap igénybevételével rendezte. Az adóhatóság a záró adóellenőrzést 

elvégezte, megállapítást nem tett. 

 

A fentiekre tekintettel a Cstv. 60.§. (1) bekezdése alapján a felszámolási lejárás befejezéséről 

és az adós megszüntetéséről, míg Cstv. 56.§ (2) bekezdése alapján vagyonának felosztásáról 

határozott.  

 

* * * 

 

Az elsőfokú végzés ellen, annak megváltoztatása és a zárómérleg és a vagyonfelosztási 

javaslat jóváhagyásának megtagadása és a felszámolónak a zárómérleg és vagyonfelosztási 

javaslat átdolgozására kötelezése iránt a B. Zrt. hitelező terjesztett elő fellebbezést. 

 

Arra hivatkozott, hogy a V. Kft. részéről 1.909.060,-Ft és a S. Kft. részéről 3.836.942,-Ft 

összegű - garanciális visszatartás címén fennállt - és vagyont terhelő zálogjogával terhelt 

követelés az adósnak megfizetésre került. A zárómérleg a megfizetés tényét és a követelések 

könyvekből történő kivezetését tartalmazza, azonban ezen összegekkel a felszámoló vele 

szemben nem számolt el. Az ezzel kapcsolatos kifogását ugyan a bíróság elutasította, ez 

azonban nem mentesíti a felszámolt a Cstv. 49/D §-án alapuló elszámolási kötelezettség alól, 

mert a garanciális visszatartás még nem járt le a kifogása benyújtásakor és a felszámoló 

elszámolási kötelezettsége egyébként is a kifogás tényétől függetlenül áll fenn.  

 

A P.P.-rel szemben 4.800.000,-Ft összegben fennálló adósi követelés törvénysértően - nem 

létező követelésként - került felosztásra a vagyonfelosztási javaslatban, figyelemmel arra, 

hogy a felszámoló 2017. április 18. napján kelt e-mail-jéből kitűnően a Székesfehérvári 

Járásbíróság előtt 3.P.21.560/2015. számon folyamatban lévő perben a kereset már korábban 

elutasításra került. 

 

Fellebbezése kiegészítésében  arra hivatkozott, hogy az utóbb a birtokába került iratok szerint 

az adós H. C. Kft.-vel szembeni – a vagyonfelosztási javaslatban szereplő követelés – is 

elutasításra került a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumának 25.G.42.305/2011/125. 

számú ítéletével.  

 

Csatolta a P.T. Kft. „fa.” adós ügyében a Szombathelyi Törvényszék Fpk.296/2010/119. 

számú - zárómérleget és vagyonfelosztási javaslatot jóváhagyó - végzését, mely szerint az 

adós tulajdonába került az a.-i 462/4.; 462/6.;462/10., 462/12. hrsz. alatti ingatlanok 

50304/1000000 tulajdoni hányada, mely vagyoni elem nem szerepel a zárómérlegben és a 

vagyonfelosztási javaslatban. 

 

A felszámoló az elsőfokú végzés helybenhagyását kérte. Arra hivatkozott, hogy a zárómérleg 

és mellékletei 2015. október 26-i fordulónappal kerültek elkészítésre és megküldésre a B. Zrt. 

hitelező részére. A hitelező sem felé, sem a bíróság irányában nem élt kifogással. 



Fellebbezése tartalmában megegyezik a 2016. február 4. napján a zárómérleggel szemben 

előterjesztett kifogásban foglaltakkal, mely kifogás jogerősen elutasításra került.  

 

P. P.-rel szemben a követelés behajtása a zárómérleg fordulónapján még folyamatban volt, az 

ítélet 2016. június 3. napján vált jogerőssé, így nem felel meg a hitelező azon állítása a 

valóságnak, hogy már a zárómérleg benyújtása előtt elutasításra került az igény, s a 

felszámoló nem létező követelést osztott fel.  

 

Az ítélőtábla az elsőfokú bíróság által megállapított tényállást az alábbiakkal egészíti ki.  

 

A felszámoló 2015. október 26-i fordulónappal zárómérleget és vagyonfelosztási javaslatot 

nyújtott be a bírósághoz, mellyel szemben a B. Zrt. hitelező 2016. február 5. napján kifogást 

terjesztett elő. Abban arra hivatkozott, hogy a V. Kft. 1.909.060,-Ft és a S.Kft. 3.836.942,-Ft 

összegű (garanciális visszatartás címén fennállt) és az ő vagyont terhelő zálogjogával terhelt 

követelése az adósnak megfizetésre került. Ezekkel és  a V. I.-vel szembeni végrehajtás 

eredményeként átutalt összeggel a felszámoló  nem számolt el, azt a vagyonfelosztási 

javaslatban sem szerepeltette. A vagyonfelosztási javaslat kapcsán jelezte, hogy a F.-2004 

Kft.-vel, a G. Kft.-vel, a H.C. Kft-vel, P.P.-vel és a V.Kft-vel szemben fennálló, összesen 

82.814.771,-Ft összegű adósi követelést nem kívánja megszerezni, s felsorolta azon 

követeléseket, melyeket hitelezői igénye kielégítéseként elfogad. 

 

Az elsőfokú bíróság önálló számra lajstromozta a kifogást és 1.Fpkh.07-16-000002/4. számú 

végzésével – tartalma szerint a kifogást, mint elkésettet elutasítva - az eljárás 

megszüntetéséről határozott. Rámutatott, hogy a behajtott követelésekkel való elszámolás 

hiányát 8 napon belül nem sérelmezte a hitelező, a kifogás előterjesztésének lehetőségét a 

Cstv. 56. § (1) bekezdése nem nyitja meg újra. Az elsőfokú végzést a Fővárosi Ítélőtábla 12. 

Fpkhf.44.450/2016/2. sz. végzésével helybenhagyta.  

 

 

A hitelező fellebbezése nem alapos. 

 

Az elsőfokú bíróság a tényállást - a fenti kiegészítéssel - helyesen állapította meg, a 

zárómérleget és a vagyonfelosztási javaslatot jóváhagyó végzése érdemben is helytálló, annak 

megváltoztatására a fellebbezésben hivatkozottak nem adnak alapot. Az ítélőtábla részben az 

elsőfokú végzés indokolása kiegészítéseként, részben a fellebbezésben foglaltakra tekintettel 

mutat rá az alábbiakra: 

 

A hitelező 2016. február 5. napján a bírósághoz érkezett, a zárómérleggel kapcsolatosan 

előterjesztett kifogása annyiban azonos volt az elsőfokú bíróság végzésével szemben 

előterjesztett fellebbezés tartalmával, hogy már a kifogás is felölelte a V. Kft.-vel és a S.Kft. –

vel kötött szerződések keretében garanciális visszatartás  címén befolyt összegek 

elszámolását, illetve e követelések zárómérlegben történő felosztásának hiányát, valamint a H. 

C. Kft. és P.P.- kötelezettekkel szemben fennálló adósi követelések felosztásának 

visszautasítását.  

 

Az elsőfokú bíróság - a másodfokú bíróság végzésével jogerőre emelkedett végzésével - a 

Cstv. 51. § (1) bekezdése szerinti kifogásként bírálta el a hitelező kifogását, s azt elkésettnek 

minősítette. Ehhez - a zárómérleg és a vagyonfelosztási javaslat jóváhagyása körében - mind 

az elsőfokú bíróság, mind a Győri Ítélőtábla kötve volt a Cstv. 6. §. (3) bekezdése alapján 

alkalmazandó Pp. 227. §. (1) bekezdése alapján. Erre tekintettel a kifogásban már szereplő 



körülmények ismételt értékelésére lehetőség nincs. A zárómérleget és vagyonfelosztási 

javaslatot jóváhagyó végzés elleni fellebbezés alapján sem bírálhatóak el ismételten a hitelező 

2016. február 5. napján érkezett beadványában foglaltak a Cstv. 56. §. (1) bekezdése szerinti - 

a zárómérleg és a vagyonfelosztási javaslat vonatkozásában előterjesztett – kifogásként.  

 

A bírói gyakorlat szerint a felszámolási zárómérleg és vagyonfelosztási javaslat elbírálása 

során azokat a felszámolói intézkedéseket, illetőleg mulasztásokat, melyekre vonatozóan 

kifogást kellő időben nem terjesztettek elő, vagy amelyekre az előterjesztett kifogást a bíróság 

jogerősen elbírálta, újabb kifogással megtámadni, vagy azokra hivatkozva a felszámolást 

befejező határozatot alappal fellebbezni már nem lehet (Fővárosi Ítélőtábla 

Fpkf.XV.45.401/2010/8.).  

 

A 2016. február 5. napján érkezett kifogás elbíráltsága folytán a hitelező eljárása ugyanúgy 

minősül, mintha a zárómérleg és a vagyonfelosztási javaslat vonatkozásában a Cstv. 56. § (1) 

bekezdése szerinti kifogást nem terjesztett volna elő. A zárómérleg adataival szembeni 

kifogás benyújtására rendelkezésre álló határidő elmulasztása jogvesztéssel jár, melynek 

következménye az, hogy a zárómérleggel és a vagyonfelosztási javaslattal szemben 

elmulasztott kifogás a záróvégzés ellen benyújtott fellebbezésben már nem pótolható.  

 

A korábbi kifogáshoz képest nóvumot a hitelező fellebbezése a garanciális visszatartás, illetve 

a H.C. Kft-vel szembeni követelés vonatkozásában nem tartalmaz. Utóbbi követelés a 

Fővárosi Törvényszék 25.G.42.305/2011/125. számú ítéletével még csupán elsőfokon került 

elutasításra, az ítélet jogerőre emelkedése nem igazolt, ennek hiányában a követelés felosztása 

nem törvénysértő. 

 

Más a helyzet a P.P.-rel szemben fennálló 4.800.000,-Ft összegű követeléssel. Arra ugyanis 

helytállóan hivatkozott a hitelező, hogy amennyiben a vagyonfelosztási javaslatban alapul vett 

mérleg fordulónaphoz képest a zárómérleg és a vagyonfelosztási javaslat jóváhagyásáig 

terjedő időszakban megállapíthatóvá válik, hogy a vagyonfelosztási javaslat részét képező 

követelés ténylegesen nem létező (nem illeti meg az adóst), abban az esetben az adott 

követelés nem képezheti a vagyonfelosztási javaslat részét. 108. sorszám alatti észrevételében 

a felszámoló is elismerte, hogy az e követelést elutasító ítélet 2016. június 3. napján jogerőre 

emelkedett.  

 

A bírói gyakorlat szerint a bíróság a vagyonfelosztási javaslatot nem változtathatja meg, 

azonban a vagyonfelosztási javaslat pontosításának akadálya nincsen (BDT.2016.3556.). 

Önmagában ennek az egy tételnek a vagyonfelosztásból történő kiejtődésére tekintettel az 

ítélőtábla – az eljárás további elhúzódását is megakadályozandó - szükségtelennek tartotta 

előírni a zárómérleg és a vagyonfelosztási javaslat csupán formális átdolgozását, ezért a 

felosztandó követelések sorából a P. P.-.rel szemben fennálló követelést mellőzte. 

 

A fellebbezés kiegészítésben megjelölt „kivett, saját használt út” egy részének más 

felszámolási eljárás keretében az adós általi megszerzése ugyancsak nem igazolt. A 

Szombathelyi Törvényszék Fpk.296/2010/119. sz. végzését a Győri Ítélőtábla hatályon kívül 

helyezte és az elsőfokú bíróságot új határozat hozatalára utasította. Rámutat az ítélőtábla, 

hogy a felszámoló tevékenységét önálló felelősséggel végzi, így ha akként ítéli meg, hogy az 

adós követelését behajtani nem tudja, úgy önállóan jogosult ennek tárgyában dönteni és a 

követeléseket a mérlegből kivezetni. A 2014. augusztus 14-i fordulónappal előterjesztett 

közbenső jelentés szerint  az adós az ugyancsak felszámolás alá került kötelezettekkel 

szembeni követelését a könyveiből kivezette. A P. Kft-vel szembeni követelése a 



zárójelentésben sem szerepel. Ilyen esetben a felszámolónak kell gondoskodni arról, hogy a 

könyveléséből kivezetett követelés vonatkozásában a hitelezői igénybejelentései a számviteli 

nyilvántartással összhangban állóak legyenek. 

 

Egyebekben az előterjesztett zárómérleg megfelel a Cstv. 50-52.§-ában foglaltaknak, a 

felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII.19.) Kormányrendelet előírásainak, 

valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény – a továbbiakban: számviteli törvény – 

alapvető elveinek, a korábbi mérlegállapothoz képest a felszámoló megjelölte a változás 

mértékét és okát.  

 

A mérleg helyes számszaki adataira és a mérlegre vonatkozó elvek teljesülésére tekintettel az 

nem a mérleg jóváhagyása körében értékelendő körülmény, hogy a felszámoló miért nem a 

privilegizált hitelező igényének kielégítésére fordította az adós hitelezői zálogjoggal terhelt 

bevételeit, ezért az ítélőtábla a Cstv. 6. §. (3) bekezdése alapján alkalmazandó Pp. 253. §. (2) 

bekezdése alapján az elsőfokú végzést – a P.P.-rel szembeni követelésre vonatkozó 

pontosítással – helybenhagyta. 

 


