
Ha a hitelezı a  tıketartozás után járó késedelmi kamat kifizetésének elmaradása 

miatt is kéri az adós felszámolását és a kérelem benyújtását megelızı fizetési 

felszólításában az adóst  a kamat megfizetésére is felszólította, kizárólag a 

tıketartozás megfizetése az adós részérıl nem ad alapot a felszámolási eljárás 

megszüntetésére. 
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A 2007. július 6. napján kelt vállalkozási szerzıdésben a hitelezı az adós 
megrendelésére elvállalta a B-H. Kft. sz.-i telephelyén az aszfalt bedolgozást. A 
megállapodásban a felek késedelmes fizetés esetére havi 15 %-os késedelmi kamatot 
kötöttek ki. A megrendelı a hitelezı munkavégzését 2007. július 11-én leigazolta, 
ezért a hitelezı 2007. július 13-án kibocsátotta 2007. augusztus 13-ai fizetési 
határidejő, 1.581.697,- forint összegő számláját. Az adós a számlát befogadta, de 
lejáratkor nem egyenlítette ki, ezért a hitelezı 2007. október 26-án írásban felszólította 
az adósát 1.581.697,- forint és ezen összeg után 2007. augusztus 13-ától a kifizetés 
napjáig járó havi 15 %-os mértékő kamat megfizetésére. Az adós a fizetési 
felszólításra sem teljesített, ezért a hitelezı az elsıfokú bírósághoz 2007. november 23. 
napján benyújtott kérelmében a Cstv.27.§(2) bekezdés a./pontja alapján az adós 
fizetésképtelenségének a megállapítását kérte. Azzal érvelt, hogy az adós 1.581.697,- 
forint díjtartozását és ennek 2007. augusztus 13-ától esedékes havi 15 %-os mértékő 
késedelmi kamatait írásbeli felszólítás ellenére nem egyenlítette ki, ugyanakkor a 
tartozását korábban nem vitatta.  
 
Az adós a felszámolási eljárás lefolytatása iránti kérelemre tett észrevételében 
bejelentette, hogy a hitelezı követelésébıl 2007. november 28-án 400.000,- forintot, 
2007. december 20-án pedig 500.000,- forintot törlesztett. Álláspontja szerint a nettó 
vállalási díj 5 %-ára  - mint garanciális visszatartásra – a hitelezı a szerzıdés szerint 
egy évig nem tarthat igényt, ezért tartozását 615.793,- forint összegben ismerte el, és 
ennek megfizetésére fizetési haladékot kért. Az adós a bíróság által engedélyezett 
fizetési haladék alatt hitelezıjének további 759.910,- forintot megfizetett.  
 
A hitelezı kérelmét továbbra is fenntartotta. Azzal érvelt, hogy az adós törlesztéseit 
elıször a kamatokra számolta el. Figyelemmel a szerzıdésben kikötött havi 15 %-os 
kamatra, az adós fennálló tartozása a törlesztések után 1.395.716,- forint.  
 
Az adós válaszában elismerte,  hogy hitelezıjének nem a szerzıdés szerinti havi 15 %-
os késedelmi kamatot fizette meg, hanem évi 15 %-os kamattal számolt. További 30 
napos fizetési haladékot kért arra hivatkozva, hogy a nem szokványos kikötéső kamat 
mérséklése tekintetében hitelezıjével megállapodásra törekszik, ha megállapodás nem 
jön létre, tartozását rendezni fogja.  
 



Az elsıfokú bíróság az adós fizetésképtelenségét megállapította és felszámolását 
fıeljárásként elrendelte. Határozata indokolásában kifejtette, hogy a fizetésképtelenség 
vizsgálatára irányuló eljárásban az adós a tıketartozását megfizette, de késedelmi 
kamattartozását nem rendezte és a bíróság felhívására sem igazolta, hogy a 
szerzıdésben kikötött késedelmi kamatot korábban írásban vitatta volna. Ezért az adós 
felszámolását a Cstv.27.§(2) bekezdés a./pontja szerint elrendelte.  
 
Ez ellen a végzés ellen az adós élt fellebbezéssel, amelyben az elsıfokú végzés 
megváltoztatását és az eljárás soron kívüli megszüntetését kérte. Arra hivatkozott, 
hogy a felszámolási eljárás lefolytatása iránti kérelem átvétele után tartozásából 
759.910,- forintot megfizetett és a fennmaradó tartozást is rendezni kívánja. Ezért 
álláspontja szerint nem tekinthetı fizetésképtelennek és ha tartozását kifizeti, errıl a a 
másodfokú bíróságot haladéktalanul értesíti.  
 
A hitelezı észrevételében az elsıfokú végzés helybenhagyását kérte.  
 
A fellebbezés nem alapos.  
 
Az adós fellebbezésében nem hivatkozott olyan újabb tényre, vagy körülményre, 
amely az érdemben helyes elsıfokú végzés megváltoztatására alapot adna.  
 
A jelen eljárásra irányadó többször, legutóbb a 2007.évi LXXVIII.törvénnyel 
módosított 1991.évi XLIX.törvény (Cstv.) 27.§(2) bekezdés a./pontja alapján a bíróság 
az adós fizetésképtelenségét akkor állapítja meg, ha szerzıdésen alapuló nem vitatott 
vagy elismert tartozását a teljesítési idı lejártát követı 15 napon belül sem egyenlítette 
ki vagy nem vitatta és az ezt követı hitelezıi írásbeli fizetési felszólításra sem 
teljesítette. A Ptk.232.§(1) bekezdése szerint a szerzıdéses kapcsolatokban – ha  
jogszabály kivételt nem tesz – kamat jár. A Ptk.293.§-a szerint ha a kötelezett kamattal 
és költséggel is tartozik és a fizetett összeg az egész tartozás kiegyenlítésére nem elég, 
azt elsısorban a költségre, azután a kamatra és végül a fıtartozásra kell elszámolni. A 
kötelezett ettıl eltérı rendelkezése hatálytalan.  
 
Egységes a bírói gyakorlat abban, ha a hitelezı a felszámolási eljárás lefolytatása iránti 
kérelmében nem csak a tıketartozás, hanem az ezután járó késedelmi kamat 
kifizetésének elmaradása miatt kéri az adós felszámolását és a felszámolási eljárás 
lefolytatása iránti kérelem benyújtását megelızı fizetési felszólításában az adóst nem 
csak a tıke, hanem a kamat megfizetésére is felszólította, kizárólag a tıketartozás 
megfizetése az adós részérıl nem ad alapot a felszámolási eljárás megszüntetésére. Az 
adós fizetésképtelensége megállapítását csak akkor kerülheti el, ha nem csak a 
tıketartozását, hanem annak késedelmi kamatait is kifizeti.  
Jelen eljárásban az adós nem bizonyította, hogy a hitelezı követelését határidıben 
vitatta volna, ellenkezıleg, a felszámolási eljárás lefolytatására tett észrevételében 
tartozását kifejezetten elismerte. Ennek ellenére tartozását az eljárás során teljes 
körően nem egyenlítette ki, a késedelmes fizetés esetére a szerzıdésben kikötött 
mértékő késedelmi kamatot maga által sem vitatottan hitelezıjének nem fizette meg. A 
kamat mérséklését az adós a bíróságtól nem kérte (Ptk.232.§(3) bekezdése) és azzal a 



lehetıséggel sem élt, hogy tartozását a visszakövetelés lehetısége mellett fizesse ki 
hitelezıjének (Cstv.27.§(3) bekezdése). Így az adós a 2007. július 6-ai szerzıdés 
alapján továbbra is tartozik hitelezıjének, a tartozás kifizetését pedig ígérete ellenére a 
fellebbezési eljárásban nem igazolta, ezért a Gyıri Ítélıtábla az elsıfokú bíróság 
fellebbezéssel támadott végzését a Cstv.6.§-ának (3) bekezdése szerint megfelelıen 
alkalmazandó, a Pp.259.§-ára utalással a Pp.253.§(2) bekezdése alapján 
helybenhagyta.  
 


