
A BÁRMELY OKBÓL TÖRTÉNİ MEGHIUSULÁS ESETÉRE KIKÖTÖTT 
ÁTALÁNYKÁR JOGI MEGÍTÉLÉSE – ANNAK VITATOTT HITELEZİ 
IGÉNYKÉNT TÖRTÉNİ ELBÍRÁLÁSA 
 
I. Az a szerzıdéses megállapodás, mellyel a fél kötelezettséget vállal átalány 
kártérítés megfizetésére a szerzıdés neki nem felróható okból történı megszőnése 
esetére is, nem ütközik jogszabályba, nem minısül érvénytelennek. Az a tény, 
hogy a felszámoló jogszerően élt a felmondás jogával, nem mentesíti az adóst az 
így kikötött kárátalány-fizetési kötelezettsége alól.  
 
II.A megyei bíróság helyesen járt el akkor, amikor a felszámoló által vitatott, de 
elbírálás érdekében a bíróság elé be nem terjesztett hitelezıi igényt – a hitelezı 
kifogása alapján – elbírálta. hiszen a jogvita és az annak eldöntéséhez szükséges 
bizonyítandó tények köre az elsıfokú eljárás során kibontakozott. 
/Ptk. 246.§, Ptk. 312. § , Cstv. 47. § (1) bekezdés, 46.§ (6) bekezdés/ 
 
Az adós és a hitelezı között 2005. december 12. napján létrejött megállapodás alapján 
a hitelezı vállalta, hogy a kizárólagos tulajdonát képezı, a b.-i tulajdoni lapon 91/2. 
hrsz. alatt nyilvántartott üzemcsarnokát az adós elıírásai, útmutatása szerint felújítja, 
átalakítja, és abban húscsomagoló üzemet hoz létre. A felek megállapodtak abban, 
hogy miután a hitelezı az átalakításra jelentıs összeget fordított, ezért az adós 
kötelezettséget vállal arra, hogy az üzem elkészülte után azt bérbe veszi vagy 
üzemeltetési szerzıdés alapján azt a hitelezıvel közösen mőködteti, határozott idıre 
megkötött szerzıdés keretében.  
A szerzıdés 6. pontja a meghiúsulás címet viseli, és tartalmazza, hogy „abban az 
esetben, ha valamilyen elıre nem látható körülmény miatt az adós nem tudja a 
hitelezıvel szembeni kötelezettségét teljesíteni (a határozott idejő, legalább 5 éves 
bérlet vagy üzemeltetés vonatkozásában), úgy a hitelezı – figyelemmel arra, hogy az 
üzem kialakítására kifejezetten az adós igényeinek megfelelıen került sor – 
kártérítésre jogosult a költségkalkulációban szereplı mértékig, azaz 210.000.000.-Ft 
értékben.”  
 
A felek 2006. május 22. napján 5 éves határozott idejő bérleti szerzıdést kötöttek 
egymással, mellyel az adós bérbe vette a hitelezı tulajdonában lévı  üzemcsarnokot. 
 
Az adós felszámolását a bíróság 2007. augusztus 23-i kezdı idıponttal rendelte el.  
 
A kijelölt felszámoló a 2006. május 22. napján létrejött bérleti szerzıdést a Cstv. 47. § 
(1) bekezdése alapján a hitelezıhöz 2007. szeptember 24. napján érkezett levelével 
azonnali hatállyal felmondta.  
 
A hitelezı a felszámolóhoz 2007. október 31. napján bejelentette 210.000.000.-Ft 
kártérítés, ezen összeg után 2007. január 25. napjától járó késedelmi kamat 
nyilvántartásba vétele iránti igényét.  
 
A felszámoló a hitelezıi igény nyilvántartásba vételét  elutasította, a vitatott hitelezıi 
igényt azonban elmulasztotta elbírálás érdekében a bírósághoz terjeszteni. A hitelezı a 
felszámoló intézkedésével szemben  kifogással élt.  



 
A megyei bíróság 12. sorszámú végzésével felhívta a felszámolót, hogy a hitelezı 
igényébıl 33.000.000.-Ft-ot kötbér jogcímén vegyen nyilvántartásba, ezt meghaladó 
követelését elutasította.  
Végzésének indokolásában kifejtette, hogy a felszámoló által vitatott, de a bíróság elé 
elbírálás érdekében be nem terjesztett vitatott  hitelezı igényt – a Gyıri Ítélıtábla 
2/2005. (XI.11.) kollégiumi véleménye IV. pontjára figyelemmel – a hitelezı kifogása 
folytán érdemben bírálta el.  
A Cstv. 47. § (1) bekezdésének értelmezésével a megyei bíróság rámutatott arra, hogy 
a felszámoló – saját mérlegelésétıl függı – speciális jogosultsága az adós által kötött 
szerzıdések felmondása, ugyanakkor az adóssal szerzıdı fél a szerzıdés felmondása 
következtében felmerült igényeit érvényesítheti.  
A konkrét esetben a megyei bíróság az igényérvényesítés jogalapjának a felek között 
2005. december 12. napján létrejött megállapodás 6. pontjában foglalt kötbérkikötést 
tekintette. Megállapítása szerint az adós kötbérfizetési kötelezettsége alól nem tudta 
kimenteni magát azzal, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható, a 
hitelezı ezért az igényét jogszerően érvényesíti.  
A megyei bíróság ugyanakkor úgy foglalt állást, hogy az igényelt kötbér összege 
eltúlzott mértékő. A kikötött 210.000.000.-Ft kötbér összege azonos a hitelezı által az 
üzem megszerzésére és kialakítására fordított összes költséggel, mellyel kapcsolatosan 
azonban a becsatolt okiratok(szerzıdések, számlák) alapján megállapítható, hogy e 
költségek nagy része még az adóssal kötött szerzıdések aláírását megelızıen merült 
fel, vagyis a kiadások a 2005. december 12-i illetve a 2006. május 22-i szerzıdésekkel 
nincsenek összefüggésben. Az ingatlan 2002. júniusi megvásárlása, azon a 2003.-
2004. évben végzett átalakítási, felújítási munkák függetlenek a hitelezıvel késıbb 
kötött szerzıdésektıl.  
A megyei bíróság megítélése szerint ezért a jelen jogvitával – a hitelezı által 
kimutatott és igazolt – 65.748.994.-Ft ténylegesen felmerült költség hozható csupán 
összefüggésbe, melyhez képest a 210.000.000.-Ft összegő kötbér irreálisan túlzott 
mértékő.  
Figyelemmel arra is, hogy a hitelezı az elvégzett átalakítási, felújítási munkák révén 
értékes és hasznosítható ingatlanhoz jutott, a megyei bíróság – az összes körülmény 
mérlegelésével – 33.000.000.-Ft-ban állapította meg a szerzıdés meghiúsulásának az 
adóst terhelı kötbérszankcióját, míg a hitelezı ezt meghaladó igényét, mint alaptalant, 
elutasította.  
 
A végzéssel szemben a hitelezı terjesztett elı fellebbezést, kérve annak 
megváltoztatását, és a felszámoló kötelezését arra, hogy hitelezıi igényét 
210.000.000.-Ft és járulékai összegéggel vegye nyilvántartásba.  
Hivatkozott arra, hogy bár a hatályos törvény valóban lehetıséget biztosít a bíróság 
számára a túlzott mértékő kötbér mérséklésére, erre azonban csak kivételesen indokolt 
esetben van lehetıség. Álláspontja szerint a kikötött kötbér nem tekinthetı túlzott 
mértékőnek. Emellett a mérséklés feltétételei sem állnak fenn, hiszen a hitelezıt az 
adósi illetve a felszámolói szerzıdésszegés miatt rendkívül jelentıs kár érte, továbbá 
az adós és a felszámoló javára nem állapíthatók meg olyan körülmények, melyek a 
szerzıdésszegés megítélését enyhébbé tehetnék. Ellentmondásosnak találta e körben a 
megyei bíróság végzésének indokolását. Ha ugyanis a megyei bíróság megállapítása 



szerint a hitelezıt 65.748.994.-Ft összegő kár érte, úgy álláspontja szerint a mérsékelt 
kötbér összegét is minimálisan ezen összegben kellett volna meghatározni. 
A hitelezı kiemelte továbbá, hogy a megyei bíróság a kártérítési követelését érdemben 
nem bírálta el. Igényét a Ptk. 312. § (2) bekezdése alapján kártérítési jogcímre 
alapította, majd ezt a jogcímet utóbb kötbérre módosította. Álláspontja szerint a 
megyei bíróság méltánytalanul és jogszerőtlenül járt el, amikor a kötbér összegét a 
hitelezıt ténylegesen ért kár mértékénél alacsonyabb összegre mérsékelte, és 
elmulasztotta annak vizsgálatát is, hogy a hitelezıt az átalánykártérítésen felül 
ténylegesen mekkora kár érte.    
Kifogásolta továbbá, hogy a megyei bíróság mellızte a követelés után járó késedelmi 
kamat nyilvántartásba vételének elrendelését, azonban e döntését nem indokolta.  
 
A hitelezı fellebbezésének kiegészítésében elıadta, hogy a felszámoló a követelését 
2008. augusztus 6. napján kelt levelének tanúsága szerint 65.247.754.-Ft összegben, 
„f” kategóriás igényként nyilvántartásba vette. Hivatkozott arra, hogy a felszámoló 
általi nyilvántartásba vétel tartozás-elismerésnek minısül, ugyanakkor a kielégítési 
sorrendbeli besorolást illetıen a felek között jogvita van. Álláspontja szerint ugyanis a 
felszámolónak a hitelezıi igényt „a” kategóriába kellett volna sorolnia.  
Mellékelte a felszámoló 2008. augusztus 6. napján kelt levelét, melynek tanúsága 
szerint a felszámoló számlatartozás jogcímén 32.147.754.-Ft-ot, kötbér jogcímén 
33.000.000.-Ft-ot és nyilvántartásba vételi díj jogcímén 100.000.-Ft-ot a Cstv. 57. § 
(1) bekezdésének „f” pontja szerinti kielégítési kategóriába sorolva nyilvántartásba 
vett.  
 
A fellebbezésre tett észrevételében a felszámoló az elsıfokú végzés helybenhagyását 
kérte. Álláspontja szerint a megyei bíróság a hitelezıt ért kár arányában állapította 
meg a hitelezı jogos igényének összegét, az ezt meghaladó követelés eltúlzott.  
 
 
Az ítélıtábla az adós fellebbezését a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. 
törvény (Pp.) 253. § (3) bekezdése alkalmazásával a fellebbezési kérelem és 
ellenkérelem korlátai között bírálta el, és azt részben, az alábbiak szerint találta 
alaposnak.  
 
Az ítélıtábla mindenek elıtt megállapította, hogy a megyei bíróság helyesen járt el 
akkor, amikor a felszámoló által vitatott, de elbírálás érdekében a bíróság elé be nem 
terjesztett hitelezıi igényt – a hitelezı kifogása alapján – elbírálta. Az érdemi döntés 
meghozatalának nem volt akadálya, hiszen a jogvita és az annak eldöntéséhez 
szükséges bizonyítandó tények köre az elsıfokú eljárás során kibontakozott (Gyıri 
Ítélıtábla Polgári Kollégiumának 2/2005. (XI.11.) véleménye, IV. pont). 
 
A megyei bíróság eljárása során a szükséges körben lefolytatta a bizonyítási eljárást, 
ennek alapján megállapította a releváns tényállást, ezáltal döntése érdemi 
felülbírálatára lehetıség volt.  
Ennek során az ítélıtábla elsıdlegesen a hitelezıi igény jogalapját illetıen foglalt 
állást, figyelemmel a hitelezı fellebbezési érvelésére is.  
A Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 246. §-ában foglalt 
kötbér a szerzıdésszegı, felróható magatartások szankciójaként a kötelezett 



teljesítıkészségét mozdítja elı. A jogosultnak a kárátalányként meghatározott kötbér 
összege akkor jár, ha a kötelezett a szerzıdésszegı magatartásért felelıs, s magát nem 
tudja kimenteni azzal, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható. 
A felek között 2005. december 12. napján létrejött megállapodás 6. pontjában 
foglaltakat vizsgálva és azt a Ptk. 207. § (1) bekezdése alapján értelmezve az ítélıtábla 
a megyei bíróságtól eltérı következtetésre jutott a hitelezıi igény jogalapját illetıen.  
A szerzıdéskötés körülményeinek ismeretében (a bérelt ingatlanon végzett átalakítási, 
felújítási munkák szükségessége) és a „meghiúsulás” címet viselı szerzıdési kikötés 
tényleges tartalmának feltárása eredményeként az állapítható meg, hogy a felek a 
szerzıdés bármely – akár az adósnak felróható, akár az adós vétlen magatartása 
következtében elıálló – okból történı megszőnése esetén az adós kárátalány-fizetési 
kötelezettségében állapodtak meg. A hitelezı az ingatlanon végzett beruházásai 
megtérülését azáltal kívánta biztosítani, hogy rendes felmondással meg nem 
szüntethetı, határozott idejő bérleti szerzıdést kötött az adóssal, illetve kikötötte, hogy 
amennyiben az adós bármely okból nem tudja 5 évig szerzıdéses kötelezettségét 
teljesíteni, meghatározott pénzösszeg fizetésére köteles.  
Kiemeli az ítélıtábla, hogy a szerzıdési szabadság elvébıl következik, hogy a felek  
megállapodhatnak a Ptk. által nem szabályozott szerzıdést biztosító 
mellékkötelezettségben, szerzıdésükbe a teljesítést elısegítı, ösztönzı 
rendelkezéseket foglalhatnak azzal, hogy ezen feltételek sem ütközhetnek 
jogszabályba. Az ítélıtábla megállapította, hogy az a szerzıdéses megállapodás, 
mellyel a fél kötelezettséget vállal átalánykártérítés megfizetésére a szerzıdés neki 
nem felróható okból történı megszőnése esetére is, nem ütközik jogszabályba, nem 
minısül érvénytelennek.  
 
A konkrét esetben tehát az a tény, hogy a felszámoló a csıdeljárásról és a felszámolási 
eljárásról szóló, 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 47. § (1) bekezdése alapján 
jogszerően élt a felmondás jogával, nem mentesíti az adóst a szerzıdésben kikötött – a 
nem felróható magatartások miatt bekövetkezı „meghiúsulás” esetén is esedékes – 
kárátalány-fizetési kötelezettsége alól.  
 
Mindezeket egybevetve megállapítható, hogy a megyei bíróság a felek szerzıdését 
biztosító mellékkötelezettséget tévesen minısítette kizárólag felróhatósági alapon járó 
kötbérnek, az – jogszerő magatartás miatt bekövetkezı szerzıdésmegszőnés esetén is 
járó –  átalány kártérítésnek tekinthetı.  
 
Figyelemmel azonban arra, hogy a kötelezett jogszerő magatartása esetén is 
érvényesíthetı kárátalány a kizárólag felróható magatartás miatt járó kötbér-
szankcióval mutat hasonlóságot, a jogosult általi igényérvényesítés esetén is ennek 
szabályaira kell figyelemmel lenni. A joghasonlóság miatt a bíróság a bekövetkezett 
kár nagyságához képest eltúlzott mértékben megállapított átalány kártérítést 
mérsékelheti. 
  
A jelen ügyben a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a felek 
megállapodásában kikötött átalány kártérítés összege túlzott mértékő.  
 
Azokat a szempontokat, melyeket a megyei bíróság a 210.000.000.-Ft – általa 
kötbérnek minısített – átalányösszeg mérséklésénél figyelembe vett, az ítélıtábla is 



irányadónak tekintette azzal, hogy a felróhatóság fokát  – mivel arra tekintet nélkül jár 
– a kárátalány mértékének megítélése során nem vette figyelembe. A megyei bíróság a 
mérséklés során helyesen hivatkozott arra, hogy a hitelezı a bekövetkezett kára 
mértékének alátámasztásaként olyan okiratokat, számlákat, egyéb igazolásokat is 
csatolt, melyek nem a 2005. december 12. napján és a 2006. május 22. napján 
megkötött szerzıdések alapján a hitelezıt terhelı átalakítási, felújítási munkálatokkal 
állnak összefüggésben. Helytállóan értékelte a hitelezı kárát csökkentı tényezıként a 
megyei bíróság azt is, hogy az átalakítási, felújítási munkák egy része olyannak 
tekinthetı, amelynek következtében a hitelezı ingatlanának értéke emelkedett.  
A megyei bíróság ugyan a szerzıdést biztosító mellékkötelezettséget kötbérnek 
minısítette, az átalány kártérítés mértékének mérséklése azonban helyes és okszerő 
mérlegelés eredménye, melytıl való eltérésre, annak magasabb összegben való 
megállapítására az ítélıtábla nem látott okot és lehetıséget.  
 
Az ítélıtábla nem találta alaposnak a hitelezı azon fellebbezési érvelését, mely szerint 
a megyei bíróság a kártérítés címén érvényesített hitelezıi igényét – a megítélt 
33.000.000.-Ft-on felül – nem bírálta el. A hitelezı nem volt elzárva attól, hogy az 
átalány kártérítésen túlmenıen felmerült és bizonyítottan bekövetkezett kárát 
érvényesítse. A hitelezı ugyanakkor az elsıfokú eljárás során és a jelen 
fellebbezésében is csupán hivatkozott arra, hogy a bérleti szerzıdés felmondása 
következtében ıt további kár érte. E körben azonban – a megyei bíróság kifejezett 
felhívása ellenére – részletes tényelıadást nem tett, a felmerült egyéb kár 
összegszerőségének, a felszámoló felmondásával való okozati összefüggésének 
ténybeli alapjait nem adta elı, bizonyítékokkal állítását nem támasztotta alá (Pp. 141. 
§ (2) és (6) bekezdés).  
 
Itt utal az ítélıtábla arra, hogy a jelen eljárás tárgya a bérleti szerzıdés felszámoló 
általi felmondása következtében érvényesített kárigény elbírálása volt. A kiegészített 
fellebbezés mellékleteként csatolt felszámolói visszaigazolás a megyei bíróság által az 
elsıfokú eljárás eredményeként megítélt 33.000.000.-Ft összegő kötbérre, és 
32.147.754.-Ft összegő számlatartozásra vonatkozott. Az eljárás rendelkezésre álló 
adatai alapján nem állapítható meg, hogy a számlatartozás jogcímén nyilvántartásba 
vett igény a hitelezınek a bérleti szerzıdés felmondásával kapcsolatos kárigényével 
lenne összefüggésben. Ezért a 32.147.754.-Ft összegő követelés jogcímét, 
esedékességét, kielégítési kategóriába sorolását illetıen az ítélıtábla nem foglalhatott 
állást.  Ugyancsak nem foglalhatott állást a hitelezı és a felszámoló között az elsıfokú 
döntést követıen a nyilvántartásba vett hitelezıi igény kielégítési sorrendbe való 
besorolásáról kibontakozott jogvitában. Ennek új kifogáskénti elbírálása, elsıfokú 
eljárás keretében a megyei bíróság feladata.   
 
Alaposnak találta ugyanakkor az ítélıtábla a hitelezınek az átalány kártérítés után járó 
késedelmi kamatigényét. Annak kezdı idıpontját azonban – a hitelezı kérelmétıl 
eltérıen – a 2005. december 12. napján kelt megállapodás 6. pontja alapján a bérleti 
szerzıdés felszámoló általi felmondásának a hitelezı részére 2007. szeptember 24. 
napján történt írásbeli bejelentését követı 30 nap eltelte utáni elsı napban határozta 
meg.   



Mindezek alapján az ítélıtábla a megyei bíróság végzésének megfellebbezett 
rendelkezését a Cstv. 6.§. (2) bekezdése folytán alkalmazandó Pp. 259. §-ára utalással 
a Pp. 253. § (2) bekezdése alapján részben megváltoztatta, és kötelezte a felszámolót, 
hogy a hitelezı 33.000.000.-Ft után 2007. október 25. napjától járó késedelmi kamat-
igényét vegye nyilvántartásba, egyebekben helybenhagyta.  


