
Az eljáró bíróság: Zalaegerszegi Törvényszék

Az ügy száma: Fpkh.3/2022/11. szám

A hitelező képviselője: Schmidt  Ádám és  Társa  Ügyvédi  Iroda  (dr.  Schmidt  Beatrix
ügyvéd, 1051 Budapest, Arany J. u. 34. 1/101.)

A hitelező: Keszthely Város Önkormányzata (8360 Keszthely, Fő tér 1.)

Az adós felszámolója: ECONO-GROUP Pénzügyi  és  Gazdasági  Szakértő  Kft.  (8200
Veszprém, Házgyári u. 22/B.)

Az adós: InvestMondi-System  Építőipari  Kereskedelmi  és  Szolgáltató
Korlátolt  Felelősségű  Társaság  "felszámolás  alatt"  (8360
Keszthely, Lovassy u. 8.)

Az eljárás tárgya: vitatott hitelezői igény

VÉGZÉS:

A bíróság kötelezi a felszámolót, hogy Keszthely Város Önkormányzata (8360 Keszthely, Fő
tér  1.)  hitelező  221.114.875,  -  (kettőszázhuszonegymillió-egyszáztizennégyezer-
nyolcszázhetvenöt) forint összegű hitelezői igényét (kötbér követelés) vegye nyilvántartásba. 
 
A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 (tizenöt) napon belül fellebbezésnek van helye a
Pécsi  Ítélőtáblához.  A fellebbezést  a  Zalaegerszegi  Törvényszéknél  kell  elektronikus  úton
benyújtani.  A  fellebbezési  illeték  30.000,  -  (harmincezer)  Ft.  A  Pécsi  Ítélőtábla  előtti
eljárásban a fellebbező fél számára a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

[1] Az  InvestMondi-System  Építőipari  Kereskedelmi  és  Szolgáltató  Kft.  „felszámolás  alatt”
adóssal szemben 2021. november 29. napján indult felszámolási eljárás. Felszámolóként az
ECONO-GROUP Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u. 22/B.)
került kirendelésre.  

[2] A  TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00011  kódszámú  „Keszthely  Városi  Strand  társadalmi  és
környezeti  szempontból  fenntartható  családbarát  attrakció  fejlesztési”  című  pályázat
kivitelezésére Keszthely Város Önkormányzata, mint hitelező és az InvestMondi Kft. „f.a.”
mint adós között 3/167-57/2019. ügyiratszám alatt vállalkozási szerződés került megkötésre
2019. május 13. napján. A munkaterület átadására 2020. szeptember 7. napjával került sor,
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melyet megelőzőleg 2020. augusztus 26. napján kelt nyilatkozatban adós arról nyilatkozott,
hogy  a  szerződésben  vállalt  műszaki  tartalommal  el  tudja  készíteni  2021.  május  31-ig  a
szerződésben foglalt díj ellenében a munkálatokat. A szerződés szerint 163.289.987,- Ft nettó
vállalási ár ellenében  270 napos teljesítési határidővel került sort a szerződés megkötésére
azzal,   hogy  felróható  késedelem  esetén  késedelmi  kötbért  köteles  a  vállalkozó  fizetni,
melynek mértéke a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 1%-a/nap, minden megkezdett
késedelemmel  értintett  naptári  nap  után,  de  maximum  a  szerződés  szerinti  nettó
ellenszolgáltatás 15%-a.
A munkaterület átadását követően adós által benyújtott díjbekérő levelek alapján vállalkozói
díjelőleg kifizetésére került sor 2020. december 9. napjával 9.582.015,- Ft összegben.
A kivitelezési munkák során adós első alkalommal 2020. november 25. napján kelt levelében
akadályközléssel élt, mely alapján a teljesítés határideje módosításra került. Ezt követően az
adós 2021. április 23. napján és 2021. április 28. napján is akadályközléssel élt, majd a 2021.
június 4. napján készült jegyzőkönyv szerint a teljesítés határideje 2021. június 4. napjára lett
módosítva.  A  teljesítési  határidő  lejártát  követően  2021.  december  17.  napján  az
önkormányzat tájékoztatta a hitelezőt arról,  hogy kezdeményezte a műszaki átadás-átvételi
eljárás lefolytatását, majd 2021. december 20. napjával a vállalkozási szerződést egyoldalú
felmondással megszüntette. Adós részéről érvényes jognyilatkozat a fentiekre a hitelezőhöz
nem érkezett. 
A  kivitelezés  teljesítési  határideje  2021.  június  4.  napján  lejárt,  melynek  dátumától  a
végszámla  teljesítési  napjáig  (2021.  december  20.)  199  nap  telt  el.  A  késedelmi  kötbér
mértéke  szerződés  szerint  1%  /  nap,  annak  maximuma  a  szerződéses  összeg  15%-a.  A
késedelemmel érintett 199 nap a nettó 152.591.745, - Ft 15%-a szerinti 22.888.761, - Ft + áfa,
mely kötbért érvényesíti hitelező az adóssal szemben.

[3] A TOP-1.4.1.15-ZA1-2016-00024.  azonosítószámú „A Kísérleti  utcai  tagóvoda épületének
átalakítása  és  bővítése  Keszthelyen”  tárgyú  pályázat  kivitelezésére  Keszthely  Város
Önkormányzata, mint hitelező az adóssal 3/169-70/2019-es iktatószámon kötött vállalkozási
szerződést 2019. október 9. napjával. Adós részéről a munkaterület átvétele 2019. november
25.  napján  történt  meg.  A szerződés  szerint  a  nettó  vállalási  ár  249.504.681,  -  Ft  volt,  a
teljesítési  határidőt  a  felek  a  szerződéskötéstől  számított  7  hónapban  határozták  meg.
Szerződés módosítására két alkalommal került sor 2020. június 17. és 2020. augusztus 18.
napján, melynek eredményeként a szerződési határidő 2020. október 29. napjára módosult. A
kivitelező,  azaz  adós  ezt  követően  a  kivitelezés  befejező  dátumát  2020.  november  28.
napjában határozta meg, azonban november 11. és november 25. napján akadályközléssel élt a
hitelező  felé,  mely  a  hitelező  által  elfogadásra  került.  Adós  ezt  követően  a  kivitelezés
befejezésére 2021. február 22. napját jelölte meg, azonban a kivitelezési munkák határidőre
nem készültek el, ezért a hitelező 2021. május 10. napján a szerződést egyoldalúan felmondta.
A késedelmi kötbér mértéke szerződés szerint 0,2% / nap, annak maximuma a szerződéses
összeg 6%-a, mely kötbért érvényesíti hitelező az adóssal szemben. 

[4] A  TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00001  azonosítószámú  és  a  TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00003
azonosítószámú  „A  Reischl  féle  sörház  felújítása”  és  a  „Helyi  gazdálkodásfejlesztés
megvalósítása  a  keszthelyi  Reischl  sörház  barokk  szárnyában”  című  projektek
megvalósítására Keszthely Város Önkormányzata hitelező InvestMondi Kft. adóssal 3/165-
89/2019.  iktatószám  alatt  vállalkozási  szerződést  kötött  2019.  június  13.  napjával  nettó
668.632.274,-  Ft  vállalási  ár  ellenében  azzal,  hogy  a  teljesítési  határidőt  a  szerződés
hatálybalépésétől számított 6 hónapban határozták meg. A kivitelezési munkák 2019. június
20-a  óta  zajlottak,  majd  2019  évi  második  felében  szerkezeti  feltárások  és  állagromlás
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következményeként pótmunka igény merült fel adós részéről, amit a hitelező elfogadott, mely
alapján az építési engedély módosítására került sor. A plusz feladatok szükségessé tették a
kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés határidejének módosítását 6 hónappal, majd a
képviselő testület a vállalkozási szerződés módosításához szüksége plusz forrást biztosította,
ezáltal  a  vállalkozási  szerződés  alapján  fennálló  kivitelezési  munkák  tovább  folytatását  a
hitelező lehetővé tette. Többszöri felszólítás ellenére adós szerződéses kötelezettségének nem
tett eleget, ezért az önkormányzat, mint hitelező azonnali hatályú felmondással a szerződést
2021.  április  19.  napjával  a  kivitelezésben  vállal  határidő  elmulasztása  okán egyoldalúan
megszüntette. A késedelmi kötbér mértéke szerződés szerint 1% / nap, annak maximuma a
szerződéses összeg 15 %-a, mely kötbért érvényesíti hitelező az adóssal szemben. 

[5] A  felszámolási  eljárásban  Keszthely  Város  Önkormányzata  a  TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-
00011, a TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00014, a TOP-2.1.1-15-ZA1-2016-00001, és TOP-1.1.3-
15-ZA1-2016-00003 számú projektekre kötött  vállalkozási  szerződésekből fakadóan kötbér
igényként  221.114.875,  -  Ft-ot,  kifizetett  előleg  címén  29.191.041,  -  Ft-ot,  tárolási
nyilatkozattal igazolt hiányzó építési anyagok címén 186.457.128, - Ft-ot, helyi iparűzési adó
címén 9.055.564, -  Ft-ot,  bírósági  és végrehajtási  költség címén 5.000, -  Ft-ot,  késedelmi
pótlék címén 132.979, - Ft-ot, mindösszesen 445.956.508, - Ft hitelezői igényt jelentett be.
Ehhez  kapcsolódóan  regisztrációs  díjként  200.000,  -  Ft-ot  a  Zalaegerszegi  Törvényszék
Gazdasági Hivatala által kezelt számlára, valamint felszámolói költségátalányként 40.000, -
Ft-ot a felszámoló által megjelölt bankszámlára átutalással teljesített. 

[6] A felszámoló hitelezői igényt csupán részben vette nyilvántartásba, összesen 225.081.712, -
Ft  összegben,  míg  a  fennmaradó  221.114.875,  -  Ft  kötbér  követelést  vitatott  hitelezői
igényként  tartotta  nyilván,  mivel  adós  volt  vezető  tisztségviselőjének  írásbeli  nyilatkozata
szerint az adós a kivitelezés  során nem mulasztott,  rajta kívül álló  ok miatt  a hitelezőnek
felróható  eljárások  okán  nem  tudta  a  szerződésben  vállalt  kötelezettségeit  határidőben
teljesíteni, ezért a kötbér igény kizárt. A felszámoló a bírósághoz 2022. április 12. napjával
terjesztette  be az iratokat  és kérte,  hogy a Törvényszék döntsön a  vitatott  hitelezői  igény
sorsáról. 

[7] A hitelezői igény az alábbiak szerint megalapozott: 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyv 6:186. § [Kötbér]  
(1) A kötelezett  pénz fizetésére kötelezheti  magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért
felelős,  megszegi  a  szerződést.  Mentesül  a  kötbérfizetési  kötelezettség  alól,  ha
szerződésszegését kimenti.
(2) Kötbér írásban köthető ki.
(3)  A  jogosult  kötbérigényét  attól  függetlenül  érvényesítheti,  hogy  a  kötelezett
szerződésszegéséből kára származott-e.
(4)  A  pénztartozás  késedelmes  teljesítése  esetére  kikötött  kötbérre  a  késedelmi  kamat
szabályait kell alkalmazni.

A kötbér a szerződés megerősítésére szolgáló önként vállalt többlet szankció, mely szerint a
szerződő  fél  szerződésszegés  esetére  meghatározott  pénzösszeg  megfizetését  vállalja.  A
szerződésszegő fél  a  kötbér  felelősség alól  csak akkor mentesülhet,  ha bizonyítja,  hogy a
szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső előre nem látható és elháríthatatlan körülmény
okozta.  A kötbért  érvényesen csak írásban lehet kikötni,  melynek indoka, hogy az önként
vállalt többlet kötelezettség terjedelme utóbb ne képezze vita tárgyát. 
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Jelen esetben a hitelező szerződésszegésből eredő kötbér igényt kívánt az adóssal szemben
érvényesíteni, így őt terhelte annak bizonyítási kötelezettsége a Pp. 265. §-a alapján, hogy a
kötbér írásos formában kikötésre került a felek közötti jogviszony vonatkozásában, és hogy az
adós  késedelembe  esett,  melynek  sikeres  bizonyítása  esetén  felszámolót  terhelte  annak
bizonyítása,  hogy  az  adósnál  az  ellenőrzési  körön  kívül  eső  előre  nem  látható  és
elháríthatatlan  körülmény  okozta  a  szerződésszegést.  Az  eljárásban  a  hitelező  bizonyítási
kötelezettségének  azzal  kívánt  eleget  tenni,  hogy  csatolta  azokat  az  okiratokat,  így  a
vállalkozási  szerződéseket,  mely a felek közötti  jogviszony tartalmát  meghatározta,  azaz a
teljesítési határidőt, valamint a késedelem esetére kikötött kötbér mértékét. A rendelkezésre
álló  okiratok  tartalmából  megállapítható,  hogy  a  hitelező  a  szerződésben  vállalt
kötelezettségeit teljesítette, a munkaterületet az adósnak átadta, az előlegeket rendelkezésre
bocsátotta,  akadályközléseknek  figyelembevételével  szerződések  módosítására,  így  a
teljesítési  határidő  módosítására  is  sor  került  a  felek  közös akaratának megfelelően,  majd
miután  az  adós  a  teljesítési  határidőt  elmulasztotta,  szerződésben  biztosított  jogával  a
szerződéseket egyoldalúan felmondta.

[8] A Pp. 320. § (1) és (5) bekezdései szerint az olyan tényállásra vonatkozóan, amely okirattal
bizonyítható,  a  bíróság  az  egyéb  bizonyítást  mellőzheti.  A törvény  ezen  rendelkezése  az
okirati bizonyítás előtérbe helyezésével nem sérti a szabad bizonyítás elvét, csupán döntési
lehetőséget ad a bíróság számára a bizonyítási eszközök alkalmazása és értékelése körében.

[9] A  felszámoló  a  vitatott  hitelezői  igény  bíróságra  történő  beterjesztésével  tanúbizonyítást
ajánlott el Kamondi Lukács Csaba vonatkozásában, melyet a tárgyaláson már nem tarott fenn,
mivel  az  adós  volt  vezető  tisztségviselője  a  felszámolóval  a  kapcsolatot  nem  vette  fel,
iratanyagot  nem  adott  át,  amely  alapján  az  eljárásban  bizonyítható  lett  volna  azon
elháríthatatlan körülmény, mely az adósi szerződésszegést kizárja. 
Ugyanakkor  a  hitelező  által  csatolt  írásbeli  levelezések  és  dokumentumok  alapján
egyértelműen  megállapítható,  hogy  az  adós  szerződésszegést  követett  el  saját  felróható
magatartása okán.

[10] Mindezekre figyelemmel a bíróság a vitatott  hitelezői igényt elbírálva,  felhívta a hitelezőt,
hogy a késedelmi kötbér vonatkozásában a hitelezői igénybejelentést a Cstv. 46. §-a alapján
vegye nyilvántartásba.

Zalaegerszeg, 2022. július 27.

Dr. Aradi Krisztina sk.
bíró
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