
Az engedményezés a jogosult számára nem keletkeztethet többletjogosultságokat,  

akkor sem, ha arra a felszámolás kezdőidőpontja előtt került sor. 

 

Alkalmazott jogszabályok: Cstv. 57. § /1/ bekezdésének d) és h) pontja 

Ptk. 6:193.§ (3) bekezdés, 6:197.§ (2) bekezdés  

 

Győri Ítélőtábla Fpkhf.IV.25.937/2016/2.szám 

 

 

Az adós ellen indult felszámolási eljárás kezdő időpontja 2015. június 5.  

Az adós volt ügyvezetője 2015. január 2-án a K. Kft-re engedményezte az adóssal 

szemben fennálló 204.850.565,-Ft összegben nyilvántartott követelését. A K. Kft. 

2015. július 14-én élt hitelezői igénybejelentéssel, ebben 118.176.692,-Ft-ot a Cstv. 

57. §. (1) bekezdés „d” kategóriában, 200.000,-Ft regisztrációs díjat a Cstv. 57. §. (1) 

bekezdés „f” kategóriában, 65.695.855,-Ft-ot késedelmi kamat címén a Cstv. 57. §. (1) 

bekezdés „g” kategóriájában kért nyilvántartásba venni. A felszámoló a bejelentésnek 

megfelelően igazolta vissza a hitelezői igényét. 

A kifogást előterjesztő  hitelező (hitelező) 2015. október 16-án kapott lehetőséget arra, 

hogy a a K. Kft. által benyújtott hitelezői igénybejelentés alapjául szolgáló 

dokumentumokba betekintést nyerjen.  

 

A hitelező 2015. október 12-én terjesztett elő kifogást, amelyben kérte, hogy a 

törvényszék hívja fel a felszámolót, szólítsa fel a volt ügyvezetőt arra, hogy a Ptk. 

6:197. §-a szerinti okirattal igazolja, hogy az engedményezés időpontjában a 

felszámolást megelőzően 2015. január 2-án, vagy az azt követő napokban a Ptk. 

kötelező szabályainak megfelelően postai hivatalos átvétellel az adós másik 

ügyvezetőjét a jogszabálynak megfelelően értesítette; szólítsa fel továbbá az 

engedményezett összeg összegszerűségének igazolására. Kérte, hogy a bíróság 

állapítsa meg, hogy a K.  Kft. engedményes hitelezőnek a visszaigazolt 118.176.692,-

Ft tőkekövetelését a Cstv. 57. §. (1) bekezdés h) pontja szerinti kategóriába kell 

besorolni, a d) pont szerinti besorolást a bíróság semmisítse meg és utasítsa a 

felszámolót a hitelezői igénynek a h) pont szerinti átsorolására. Kérelmét utóbb, 2016. 

február 12-én kiegészítette azzal, hogy a Cstv. 57. §. (1) bekezdés hb) és hd) pontjában 

írtakra figyelemmel a K.  Kft. követelését abban az esetben is a Cstv. 57. §. (1) 

bekezdés h) pontjába kell besorolni.  

 

Utalt arra, hogy az engedményezéssel kapcsolatos iratokat csak 2016. február 8-án 

kapta meg. Előadta, hogy eljárási legitimációját megalapozza az a tény, hogy a K.  Kft. 

hitelezői igényének a felszámoló általi besorolása megelőzi a kifogást előterjesztő 

hitelező igényét. Hangsúlyozta, hogy a Ptk. 6:193. §. (2) bekezdésének szabályát 

megsértve került besorolásra az engedményes követelése, mert ezzel a Kft. az 

engedményezőnél előnyösebb helyzetbe került. Sérelmezte, hogy a felszámoló nem 

tisztázta, az engedményezésre ingyenesen, vagy visszterhesen került-e sor, márpedig 

ez a Cstv. 57. §. (1) bekezdés hf) pontja alapján vizsgálandó körülmény. Vitatta, hogy 

az engedményezési szerződésre a felszámolási eljárás kezdő időpontját megelőzően, 

2015. január 2-án sor került volna. Hangsúlyozta, a kifogásoló hitelezői igénye a Cstv. 



  

57. §. (1) bekezdés h) pontja alá visszasorolásra került, a kifogással támadott hitelezői 

igény pedig lényegében attól nem tér el. Utalt arra, hogy a felszámoló az új Ptk-ban írt 

szabályozásra figyelemmel tette meg nyilatkozatait, holott az engedményezés alapjául 

szolgáló követelésre az 1959. évi IV. törvény (régi Ptk.) rendelkezései az irányadók. 

Az összegszerűséget illetően hivatkozott arra,  hogy engedményező részére az adós 

korábban milliós összegeket visszafizetett, ugyanakkor ezt a körülményt a felszámoló 

nem vizsgálta.  

A felszámoló a kifogás elutasítását kérte. Arra hivatkozott, hogy az elkésett, mert a 

hitelezői listát a kifogásoló már 2015. szeptember 28-án megismerte, ehhez képest a 

2015. október 12-i kifogás előterjesztésére a Cstv. 51. §. (1) bekezdés szerinti 

határidőn túl került sor. Érdemben is vitatta a kifogást azzal, hogy az engedményezési 

szerződésre a felszámolási eljárás kezdő időpontját megelőzően került sor, ezért a 

kifogás tárgyát képező követelés besorolásával kapcsolatban a Cstv. 57. §. (7) 

bekezdése pedig nem alkalmazható. Rámutatott, hogy a kifogásolónak az 

engedményezési szerződés időbeliségével kapcsolatos álláspontját semmilyen adat 

nem támasztja alá. A felszámoló eljárása megfelelt a Ptk. 6:197. §-ában és 6:198. §-

ában írtaknak, a főkönyvi kivonat, valamint a 7. sorszám alatt csatolt iratok 

alátámasztják, hogy engedményzőnek tagi kölcsön címén 205.368.489,-Ft-os 

követelése áll fenn az adóssal szemben.  

Az eljárásba a felszámoló oldalán beavatkozó K.  Kft. ugyancsak a kifogás elutasítását 

kérte, elsődlegesen annak elkésettségére hivatkozva. E körben a felszámolóval 

egyezően hivatkozott arra, hogy a jogsértőnek vélt intézkedésről a kifogásoló már 

2015. szeptember 28-án értesült, ugyanebben az időpontban lehetősége lett volna 

betekinteni a hitelezői igény alapjául szolgáló dokumentációba, amennyiben pedig ezt 

elmulasztotta, úgy saját felróható magatartására utóbb nem hivatkozhat. A beavatkozó 

kifejtette, hogy a Cstv. 6. §. (4) bekezdése alapján a hitelező a kifogás előterjesztésére 

azért sem jogosult, mert a Cstv. 49/D. §-a szerinti kategóriába besorolt hitelezői igény 

jogosultjaként követelésének kielégítése megelőzi a K. Kft-nek a Cstv. 57. §. (1) 

bekezdés d) pontjába besorolt hitelezői igényét. Ezt meghaladóan érdemben is 

alaptalannak találta a kifogást. Hangsúlyozta, hogy az engedményezés a Ptk. 6:208. §-

a szerint a jogosulti oldalon alanyváltozást eredményez, az nem tekinthető szerződés 

átruházásnak. Kiemelte, hogy a felszámolási eljárás kezdő időpontját megelőzően 

2015. január 2-ától a követelés jogosultjává a beavatkozó vált. Miután a K.  Kft. 

megfelelt a kis- és középvállalkozások törvényi meghatározásának, így valamennyi 

követelése – annak jogcímétől függetlenül – a Cstv. 57. §. (1) bekezdés d) pontja 

szerint sorolandó be. Hangsúlyozta, hogy a BH.2004.183. és az EBH 2010.2234. 

számú döntések szerint az engedményezés érvényességét nem érinti, hogy az 

engedményezésről szóló értesítésre csak a hitelezői igény bejelentésekor került sor. 

Előadta, hogy a nyilvántartásba vett követelés összegszerűségének vitatása 

vonatkozásában a kifogásolónak a Cstv. 6. §. (4) bekezdés, 46. §.(6) bekezdés és a 

BH.2001.292. számú eseti döntés alapján nincs kereshetőségi joga. A kifogás 

intézménye nem ad módot a hitelezői igény megalapozottságát, összegszerűségét 

érintő felszámolói döntés felülvizsgálatára.  

 

Az elsőfokú bíróság a 18. sorszám alatti, 2016. július 11. napján kelt végzésében a 

felszámolónak a K.  Kft. hitelezői igényének besorolásával kapcsolatos intézkedését 



  

megsemmisítette és felhívta a felszámolót, hogy a hitelezői igény új besorolását „az 

engedményezett követelésre irányadó rendelkezések szerint végezze el.” Ezt 

meghaladóan a hitelező kifogását érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Kötelezte a 

felszámolót a hitelező javára 7.500,-Ft illetékből álló elsőfokú eljárási költség 

megfizetésére azzal, hogy további költségeiket a felek maguk viselik.  

 

Végzésének indokolásában arra az álláspontra helyezkedett, hogy a beavatkozó és a 

felszámoló alaptalanul hivatkoztak arra, hogy a hitelező a kifogást a Cstv. 51. §. (1) 

bekezdése szerinti 8 napos határidőn túl terjesztette elő. Rámutatott, hogy önmagában 

a hitelezői nyilvántartás és a hitelezői követelések összegszerűsége és besorolása nem 

adott választ a kifogásolónak arra, hogy az általa ismert hitelezők miért kerültek 

kedvezőbb besorolásba, mint az ő vitatott követelése, ezért a tudomásszerzés 

időpontjának nem a 2015. szeptember 28-i hitelezői tájékoztatás, hanem a 2015. 

október 6-i iratbetekintés minősül. Kifejtette, hogy a kifogás előterjesztésekor a 

hitelező nem csupán a Cstv. 49/D. §-a szerinti hitelezői követeléssel rendelkezett, 

további hitelezői igényeit a felszámoló – bár vitatott igényként – a Cstv. 57. §. (1) 

bekezdés f.) pontja szerint is nyilvántartotta. Ebből következően a beavatkozó 

alaptalanul hivatkozott arra, hogy a jelen eljárás tárgyát képező igénynek a Cstv. 57.§ 

(1) bekezdés d) pontjába sorolása nem befolyásolja a kifogásoló hitelezői igényének 

megtérülését. 

 

Kifejtette, hogy a beavatkozó helytállóan hivatkozott arra, hogy az engedményezési 

szerződéssel kapcsolatos értesítés elmulasztása, illetőleg annak késedelmes teljesítése 

az engedményezési szerződés érvényességére nem hatott ki. Rögzítette, hogy a felek 

egyezően és helytállóan hivatkoztak arra, hogy az engedményezés a szerződésben 

jogosulti alanyváltozást eredményez.  

 

A törvényszék kifejtette, hogy a Cstv. 57. §-ában foglalt kielégítési sorrenddel 

ellentétes a felszámoló és a beavatkozó által képviselt álláspont, mely szerint a  

rangsorban hátrébb álló, későbbi kielégítési kategóriájú követelésnek a személyénél 

fogva előnyösebb besorolást élvező hitelezőre történő engedményezése azt 

eredményezi, hogy az engedményes a többi hitelezőt megelőzve jut a követeléséhez. 

Rámutatott, hogy ez az okfejtés oda vezetne, hogy például a munkavállalóra történő 

követelésengedményezés eredményeként felszámolási költségként lehetne 

érvényesíteni olyan hitelezői követeléseket, amelyek egyébként nem tartoznak a Cstv. 

57. §. (2) bekezdés a) pontja alá. Kifejtette, hogy a hitelezői igények kielégítésének 

sorrendbe állításával az volt a törvényalkotó célja, hogy egyrészt biztosítsa a 

felszámolási eljárás költségeinek lehető legnagyobb mértékű fedezetét, a biztosított 

követelések előnyös kielégítéshez jutását, továbbá azt, hogy a kisebb tőkeerősségű 

mikro- és kisvállalkozások hozzájussanak a hitelezői igényükhöz, hiszen feltehetően 

egy-egy felszámolói eljárásban bennragadt követelés ezen vállalkozói csoport 

gazdasági ellehetetlenülését eredményezheti. Ugyanakkor e szempontok nem 

érvényesülnek akkor, ha az eredetileg hátrébb sorolt követeléseket olyan hitelezők 

szerzik meg ellenérték fejében, vagy ingyenesen, amelyek tevékenysége közvetlenül 

nem az adóshoz kapcsolódott, hanem az engedményezőhöz. Az engedményes 

kockázatviselése az, ha az engedményezővel szemben fennálló követelése fejében az 



  

engedményezőtől olyan követelés engedményezését fogadja el, amely felszámolás 

alatt álló szervezettel szemben áll fenn, s amely követelésről tudja, hogy a Cstv. 57. §-

a szerint mely kielégítési kategóriába tartozik. Utalt arra, hogy annak eldöntése, hogy 

valamely hitelezői igény nyilvántartásba vételre kerül-e,a  felszámoló felelősségi és 

önálló döntési körébe tartozik. Mindezekre tekintettel a felszámoló a K.  Kft. hitelezői 

igényét tévesen sorolta be a Cstv. 57. §. (1) bekezdés d.) pontja alá, e hitelezői igény a 

Cstv. 57. §. (1) bekezdés h) pontjába tartozik. A felszámoló intézkedésével 

jogosulatlan előnyhöz juttatta a K.  Kft-t.  

Az elsőfokú végzés ellen a felszámoló terjesztett elő fellebbezést, amelyben annak 

megváltoztatását, a kifogás teljes körű elutasítását kérte. Fenntartotta azt az 

álláspontját, mely szerint a kifogás elkésett. Ezt meghaladóan hivatkozott arra, hogy az 

engedményezésre a felszámolási eljárás kezdő időpontja előtt került sor. A követelés 

eredeti jogcímétől függetlenül a hitelezői igény jogosultjává az engedményezés folytán 

a K. Kft. Vált, amely nem vitatottan mikrovállalkozásnak minősül, ebből következően 

követelését a Cstv. 57. §. (1) bekezdés d) pontja alá kell besorolni.  

 

Az elsőfokú végzés ellen a beavatkozó is fellebbezést terjesztett elő. A felszámolóval 

egyezően fenntartotta azt az álláspontját, hogy a kifogás elkésett. Ezt meghaladóan 

hivatkozott arra, hogy az elsőfokú bíróság érdemben téves jogi következtetésre jutott, 

mivel a jogosulti oldalon alanyváltozást eredményező engedményezésre a felszámolási 

eljárás kezdő időpontja előtt került sor. A Cstv. 57. §. (1) bekezdés d) pontjához fűzött 

kommentár szerint pedig a mikrovállalkozások valamennyi követelése jogcímtől 

függetlenül e kategóriába sorolandó be. Hivatkozott arra, hogy az elsőfokú bíróságnak 

a Cstv. 57. §. (2) bekezdés a) pontjával kapcsolatos okfejtése nem helytálló, hiszen 

ezen kielégítési kategóriába csak az adóst terhelő munkabér és egyéb bér jellegű 

juttatások tartoznak.  

A kifogásoló a fellebbezésekre tett észrevételében az elsőfokú végzés helybehagyását 

kérte. Rámutatott, hogy a két fellebbezés érvelése lényegében azonos. Fenntartotta, 

hogy a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló iratokat a felszámoló nem adta át a 

hitelezői értekezleten megjelentek részére, ebből következően kifogása nem késett el. 

Osztotta az elsőfokú bíróság álláspontját azt illetően, hogy a kifogás előterjesztése 

vonatkozásában az eljárásbeli legitimációja megállapítható. Hangsúlyozta, hogy a 

BH.2010.8.221. számú eseti döntésben foglaltakra figyelemmel az engedményes 

hitelező követelése nem saját jogon, hanem az engedményezett követelés minősítése 

szerint nyer besorolást. Kifejtette, hogy a 2000. évi CXXXVII. törvény 3. §-ához 

(helyesen 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-ához) fűzött indokolás a kis- és mikro 

vállalkozások követeléseit a tevékenységükből keletkezett követeléseket illetően 

kívánta előnyben részesíteni. Utalt a Horváth Ernő és az engedményes K.. Kft. 

tulajdonosi köre közötti rokoni kapcsolatra, illetőleg arra, hogy az engedményes 

ügyvezetője ugyancsak Horváth Ernő. Hangsúlyozta, hogy az engedményes K. 2004. 

Kft. tulajdonosa közvetlen hozzátartozója a volt ügyvezetőnek, így a kifogásolt 

követelés a Cstv. 57. §. (1) bekezdés h) pontja szerint kell, hogy besorolást nyerjen. 

 

Az ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését a Cstv. 6. §. (3) bekezdés folytán 

alkalmazandó Pp. 253. §. (3) bekezdése alapján a fellebbezési kérelmek és a 



  

fellebbezési észrevétel korlátai között bírálta felül és megállapította, hogy a 

fellebbezések az alábbiak szerint nem alaposak: 

 

Előrebocsátja az ítélőtábla, hogy a másodfokú eljárásban kizárólag az engedményezett 

követelés besorolása volt vizsgálható, annak nem képezte tárgyát a további - így a K. 

Kft. követelésének összegszerűségével kapcsolatos –hitelezői kérelem.  

 

A Cstv. 57. §. (1) bekezdés d) pontja szerint kell besorolni a kötvényen alapuló 

követelések kivételével a magánszemély nem gazdasági tevékenységből eredő más 

követelését, valamint a kis- és mikrovállalkozás, a mezőgazdasági őstermelő 

követelését, valamint a Szövetkezi Hitelintézetek Tőkefedezeti Közös Alapjának azon 

követeléseit, amelyek azon alapulnak, hogy a Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti 

Közös Alapja a biztosított betéttel rendelkező betétesek jogutódjává, illetve 

követeléseik jogosultjává vált.  

 

Az elsőfokú eljárásban az nem volt vitatott, hogy K. Kft. a 2004. évi XXXIV. törvény 

3. §-ában foglalt feltételeknek megfelel. Nem volt vitatott az sem, hogy a K. Kft. a 

2015. július 14-i igénybejelentéskor értesítette az adóst a 2015. január 2-i 

engedményezés tényéről, mint ahogy egyezően nyilatkoztak a felek arra nézve is, hogy 

a K. Kft. hitelezői igénybejelentését megelőzően ugyanezen követelés vonatkozásában 

más személy igénybejelentéssel nem élt az adós felé. 

 

Az engedményezési szerződés 2015. január 2-i időpontjával kapcsolatban az adós 

képviseletében eljáró felszámoló, valamint az engedményes K. 2004. Kft. egyező 

nyilatkozatot tettek. Az engedményezés ettől eltérő időpontjával kapcsolatban a 

hitelező semmilyen adatot nem igazolt, a felszámoló és a beavatkozó által előadottakat 

ugyanakkor a 11. sorszám alatti irathoz H/1 alatt csatolt, 2015. január 2-i okirat 

alátámasztja. A Ptk. 6:197.§-ából következően az engedményezési szerződés 

érvényességét nem érinti, hogy arról a kötelezettet az engedményező mikor értesíti. 

Ebből következően az állapítható meg, hogy az engedményezésre 2015. január 2-án, 

vagyis a felszámolási eljárás kezdő időpontját megelőzően került sor.  

 

A Cstv. 57. §. (7) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a felszámoló által nyilvántartásba 

vett követelés engedményezése nem érinti a követelésnek a kielégítési sorrendben 

elfoglalt helyét. Ugyanakkor a Ptk. 6:193.§ (3) bekezdéséből és a 6:197.§ (2) 

bekezdéséből következően ez utóbbi jogszabályhelyen meghatározottakon túl az 

engedményezés mint jogosulti alanyváltozás sem a jogosult, sem a kötelezett oldalán 

nem keletkeztet az engedményezett követeléshez képest sem többletjogosultságokat, 

sem  többletkötelezettségeket. A Cstv. 57. § /1/ bekezdésének d) pontját kiegészítő 

2000. évi CXXXVII. törvény 3. §-ához fűzött indokolás a kis- és mikró vállalkozások 

követeléseit, azaz az eredetileg náluk, a tevékenységükből keletkezett követeléseket 

kívánta előnyben részesíteni e követelések kedvezőbb kielégítési rangsorba történő 

besorolásával, nem pedig az általuk vásárolt követeléseket. Az ellenkező 

jogértelmezés, amelyet a hitelező is képvisel � ellentétben áll a Cstv. 57. § /7/ 

bekezdésében kifejezésre jutó jogalkotói szándékkal, amely nem engedi meg, hogy 

engedményezés folytán a hitelező kedvezőbb kielégítési rangsorba kerüljön 



  

(Legfelsőbb Bíróság Gfv.XI.30.476/2008/6.). A Cstv. és a Ptk. hivatkozott 

rendelkezéseit összevetve az elsőfokú bíróság helytállóan rendelkezett, amikor a 

felszámolót arra kötelezte, hogy a hitelezői igény besorolását az engedményezett 

követelésre irányadó rendelkezések szerint végezze el. Ellenkező jogértelmezés arra 

ösztönözne, hogy az adós fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetében a kedvezőtlen 

besorolású követelés jogosultja a joggal való visszaélés talaján elérje, hogy az 

engedményezéssel a vele rokoni kapcsolatban álló természetes személyt, vagy 

érdekkörébe tartozó gazdálkodó szervezetet megillető követelés kedvezőbb besorolást 

nyerjen.  

 

Mindezekre figyelemmel az elsőfokú bíróság végzésének megfellebbezett 

rendelkezéseit az ítélőtábla a Cstv. 6. §. (3) bekezdése folytán alkalmazandó Pp. 259. 

§. és Pp. 253. §. (2) bekezdés alapján helybenhagyta. 

 


