
Annak eldöntése, hogy a hitelezınek az adós számláját ki kell-e fizetni, vagy azzal 

szemben követelése erejéig beszámítással élhet-e és így a felszámoló csak a 

különbözet kifizetését kérheti, nem a felszámolást lefolytató bíróság hatáskörébe 

tartozik.  

 

Alkalmazott jogszabályok: Cstv.51.§.(1) bek.,46.§.(6) bek. és.36.§  
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A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság az adós fizetésképtelenségét a 2006. május 
25.napján jogerıs végzésében megállapította és az adóssal szembeni felszámolási 
eljárást 2006. június 15-én a Cégközlöny 24. számában közzétette, a felszámolás  
kezdı idıpontja: 2006. május 25.  
 
A felszámolási eljárásban a felszámoló a hitelezı határidıben bejelentett hitelezıi 
igényét nyilvántartásba vette, amelybıl 720.380,- forintot „f” kategóriába, 4.562,- 
forintot „g” kategóriába, míg 7.349,- forintot „f” kategóriába sorolt be.  
 
A hitelezı 2006. június 9-én az adóstól 798.463,- forint összegben árut vásárolt. A 
vásárlásról  kiállított 798.463,- forint összegő adósi számlát a hitelezı befogadta, majd 
2006. augusztus 7-ei levelében közölte a felszámolóval, hogy a Cstv. 36.§-a alapján az 
adóssal szembeni számlatartozását a felszámoló által nyilvántartásba vett követelésébe 
beszámítja és a különbözetet (54.921,- forintot) a felszámolónak kifizeti.  
 
A felszámoló álláspontja szerint a Cstv.36.§.(1) bekezdése csak a felszámolási eljárás 
elrendelése elıtti tartozások és követelések „kompenzálására” ad lehetıséget. Így a 
felszámolás kezdı idıpontja után vásárolt áru ellenértékét a hitelezı a nyilvántartásba 
vett követelésébe nem számíthatja be. Az iratokat ezért 2007. február 16. napján a 
felszámolást lefolytató bíróságnak beterjesztette.  
 
Az elsıfokú bíróság a beadványt  a felszámoló intézkedése elleni „kifogásként” bírálta 
el és végzésében „a felszámoló intézkedését helybenhagyta azzal, hogy a hitelezı által 
bejelentett és a felszámoló által nyilvántartásba vett hitelezıi igényt továbbra is 
hitelezıi igényként kell kezelni.” Megállapította, hogy  a hitelezı az adóssal szembeni 
vételártartozását a nyilvántartásba vett hitelezıi igényébe nem számíthatja be. 
Határozata indokolásában kifejtette, hogy „a Cstv.36.§-a szerint a felszámolás kezdete 
után nincs helye beszámításnak. Ennek indoka pedig az, hogy a felszámolás alatt 
vásárolt áru ellenértékének a felszámolás elıtti hitelezıi igénybe való beszámítása a 
többi hitelezıi igény kielégítése elıl vonná el a fedezetet és a beszámítást kérı 
hitelezıt a többi hitelezıvel szemben kedvezıbb helyzetbe hozná.  
 



  

Ez ellen a végzés ellen a hitelezı élt fellebbezéssel, amelyben az elsıfokú végzés 
megváltoztatását és annak megállapítását kérte, hogy beszámítása jogos volt és így 
hitelezıi követelése a beszámítással megszőnt. Azzal érvelt, hogy az elsıfokú bíróság 
a jogvita elbírálása során nem a jelen eljárásra irányadó, hanem  korábban hatályban 
lévı Cstv.36.§-át alkalmazta. A jelen eljárásra irányadó szabályozás szerint nincs 
akadálya annak, hogy a felszámolás kezdı idıpontja után az adóssal szemben 
keletkezett tartozását a felszámoló által elismertként nyilvántartásba vett követelésébe 
beszámíthassa.  
 
A felszámoló észrevételében az elsıfokú végzés helybenhagyását kérte. Azzal érvelt, 
hogy a hitelezı áruvásárlása kizárólag arra a célra irányult, hogy saját követelését 
soron kívül a többi hitelezı kárára kielégíthesse. Ezt támasztja alá az is, hogy a 
hitelezı korábban az adóstól árut nem vásárolt.  
 
A fellebbezés az alábbiak szerint alapos.  
 
Az elsıfokú bíróság az adós fizetésképtelenségét a 2006. május 25-én jogerıre 
emelkedett végzésében állapította meg, ezért a jelen eljárásra a csıdeljárásról, a 
felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló, lényegesen az 1993.évi 
LXXXI.törvénnyel, az 1997.évi XXVII.törvénnyel, a 2000.évi CXXXVII.törvénnyel, 
valamint a 2004.évi XXVII.törvénnyel módosított 1991.évi LXIX.törvény (többször 
módosított Cstv.)  szabályait kellett alkalmazni.  
 
A többször módosított Cstv. részletesen szabályozza a felszámolási eljárásban 
résztvevı személyek (felek) jogait és kötelezettségeit, valamint azt is, hogy jogaik 
védelme érdekében a felek a felszámolás során milyen eljárásokat, milyen feltételek 
mellett vehetnek igénybe. Így – egyebek mellett – a Cstv.51.§.(1) bekezdése 
értelmében a felszámoló jogszabálysértı intézkedése vagy mulasztása ellen a 
tudomásszerzéstıl számított 8 napon belül a sérelmet szenvedett fél a felszámolást 
elrendelı bíróságnál kifogással élhet. A 46.§.(6) bekezdése szerint a felszámoló a 
bejelentett követeléseket a bejelentési határnapot követı 45 napon belül köteles 
felülvizsgálni, az érdekeltekkel egyeztetni és a vitathatónak minısített igényeket 
elbírálás végett 15 napon belül a felszámolást elrendelı bíróságnak megküldeni.  
 
A fentiek szerint a kifogás olyan jogvédelmi eszköz, amely a felszámoló 
jogszabálysértı intézkedése vagy mulasztása ellen vehetı igénybe. Kifogásban 
sérelmezhetı a hitelezıi igény nyilvántartásba vételének elmulasztása, helytelen 
besorolása, valamint a vitatott hitelezıi igény bíróság elé terjesztésének az elmaradása. 
Ezzel szemben a hitelezıi követelések jogalapjának (fennálltának) és 
összegszerőségének vizsgálatára a Cstv.46.§.(6) bekezdése alapján lefolytatott 
hitelezıi igények elbírálása körében kell sort keríteni.  
 
Jelen eljárásban a hitelezı a felszámoló intézkedésével szemben a felszámolást 
lefolytató bírósághoz kifogást nem nyújtott be, a felek között a hitelezıi követelés 
besorolása nem vitás, mint ahogyan a hitelezıi követelés jogalapja és összegszerősége 
sem. A felek között a vita abban a kérdésben bontakozott ki, hogy a hitelezı az adós 



  

számlakövetelésével szemben élhet-e beszámítással. Annak eldöntése azonban, hogy a 
hitelezınek az adós számláját ki kell-e fizetni, vagy azzal szemben követelése erejéig 
beszámítással élhet-e és így a felszámoló csak a különbözet kifizetését kérheti, nem a 
felszámolást lefolytató bíróság hatáskörébe tartozik. A felszámoló ugyanis az adós 
számlakövetelését az adós képviselıjeként az általános hatáskörő bíróság elıtt 
érvényesítheti; a hitelezı pedig ebben az eljárásban jelentheti be az adós követeléssel 
szembeni beszámítását. Ebbıl következıen az általános hatáskörő bíróság dönt abban 
a kérdésben is, hogy a hitelezıi beszámításnak a jogszabályban (Ptk; többször 
módosított Cstv.) írt feltételei fennállnak-e.  
 
A felszámoló beadványában tartalma szerint (Pp.3.§.(2) bekezdése) jogi állásfoglalást 
kért az elsıfokú bíróságtól. A felszámolást lefolytató bíróság azonban azokban az 
ügyekben, amelynek elbírálása a jogszabály szerint hatáskörébe tartozik, döntést hoz, 
de jogi állásfoglalás kiadására – különösen egy más bíróság hatáskörébe tartozó 
ügyben – nem jogosult.  
 
A kifejtettekre figyelemmel a Gyıri Ítélıtábla a Cstv.6.§. (3) bekezdése szerint 
alkalmazandó, a Pp.157.§.a./ pontja alapján, figyelemmel a Pp.130.§.(1) bekezdés 
b./pontjára, az eljárást megszüntette és a Pp.258.§.(1) bekezdése szerint az elsıfokú 
bíróság végzését teljes egészében hatályon kívül helyezte.  
 


