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1.  A téma aktualitása 

 

Az elmúlt hónapokban megélénkült a vita az új Polgári Törvénykönyv 
Javaslata körül, amely azzal áll szoros összefüggésben, hogy a jogalkotó 
belátható időn belül le akarja zárni a Javaslat társadalmi vitáját és a 
Kormány, majd az Országgyűlés elé kívánja terjeszteni az új Kódex 
normaszövegét. Ez a fokozódó érdeklődés természetesen érinti a zálogjogi 
rendelkezéseket is, annál is inkább, mivel a Javaslat lényeges változta-
tásokat vetít előre a zálogjogi szabályozásban, amely tíz év alatt immár a 
harmadik nagy átalakulását eredményezné ennek a jogterületnek. A viták 
felszínre hozták az önálló zálogjog létével és lényegével kapcsolatos 
kérdéseket is, a jogalkotó ugyanis el akar tekinteni ennek az 1996-ban 
bevezettet jogintézménynek a szabályozásától.5 Az elmúlt időszakban 
tartott szakmai rendezvényeken6 sokszor elhangzott az a jogalkotói érv, 
hogy az önálló zálogjog nagyobb gond nélkül helyettesíthető lenne más 
jogintézményekkel, mindenekelőtt a keretbiztosítéki jelzálogjog, illetve a 
Javaslatban külön nevesített, de részletesen még ki nem dolgozott, ún. 
aljelzálogjog által.  

Más helyen már kifejtésre került, hogy az önálló zálogjog komoly 
magyar jogtörténeti hagyományokkal rendelkezik, így nem tekinthető 

                                                 
5 JAVASLAT IV. 139. old.  
6 A Magyar Országos Közjegyzői Kamara 2007. február 23-án rendezett 
műhelykonferenciát „Várható változások a zálogjogi szabályozásban” címmel. A 
konferencián elhangzott előadásokról azóta egy kiadvány is megjelent. A konferencián 
felszólaló előadók – bírák, gyakorló ügyvédek, közjegyzők, banki jogtanácsosok – 
egyaránt védelmükbe vették az önálló zálogjog intézményét. Hasonlóan reagáltak a 
Magyar Bankszövetség 2007. április 4-én megrendezett szakmai találkozójának 
résztvevői is.  
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idegen testnek a magyar magánjog világában.7 Az is részletesen bemu-
tatásra került, hogy milyen európai uniós jogalkotási elképzelések jelentek 
eddig meg egy európai nem-járulékos jelzálogjog megvalósítása 
érdekében.8 Ezen elképzelések hátterében természetesen az áll, hogy a 
nem-járulékos zálogjogok számos előnnyel rendelkeznek a járulékoshoz 
képest, rugalmasabbak, olcsóbbak és a komplex finanszírozási igények 
kielégítésére alkalmasabbak. Jelen írásban nem kívánjuk külön alá-
támasztani azt, hogy ezek az előnyök valósak, illetve, hogy a nem-
járulékos zálogjog alkalmazása mögött tényleges gazdasági igények 
húzódnak meg. Ezeket adottnak tekintjük. Ennek a tanulmánynak a célja 
ezzel szemben az, hogy megfogalmazza a jövőbeli szabályozási koncepció 
főbb csomópontjait. Ez a koncepció az önálló zálogjog hatályos 
szabályozásán alapszik, de néhány ponton ki is egészíti azt.  

 

2.  A nem-járulékos zálogjog tulajdonságai 

 

Az európai országok jogrendszereiben a zálogjogi szabályozás több 
évszázados jogfejlődés eredményeként, a római jogi gyökerekig vissza-
nyúlóan fejlődött ki. A római jogi hagyományok mellett azonban számos 
kontinentális jogra jelentős hatást gyakoroltak a germán jogi tradíciók, 
amely hatás a zálogjogi szabályozásban is kimutatható.9 Amíg a római jogi 
hatás a járulékosság elvének kialakulását és megszilárdulását eredmé-
nyezte, addig egyes germán partikuláris jogok (pl. a mecklenburgi és a 
hamburgi) még a XIX. század végén sem ismerték a járulékos jelzálogjogi 
formát.10  

                                                 
7 Bodzási Balázs: Az absztrakt zálogjog előzménye a régi magyar magánjogban – A 
telekadósság és a telekadóslevél, Themis, 2006. december 16-27. old, valamint Bodzási 
Balázs: Támpontok az önálló zálogjog újraszabályozásához – A telekadósság és a 
telekadóslevél, A Polgári Jogi Tudományos Diákkör Évkönyve, ELTE ÁJK, Budapest 2007, 
199-221. old.  
8 Bodzási Balázs: Javaslat az önálló zálogjog újraszabályozására, Polgári Jogi Kodifikáció, 
2007. 1. szám, 21-22.old. illetve Otmar Stöcker: A határokon átívelő ingatlan-
finanszírozás jelzálogjogi biztosítéka – Eurohypothek/Eurohypothec – közös zálogjog 
Európa számára, Európai Jog, 2007. március 17-26. old.  
9 A kétféle jogtörténeti hagyomány elsőként az 1900-ban hatályba lépett német polgári 
törvénykönyvben (a továbbiakban: BGB) ötvöződött, amely egyaránt szabályozza a 
járulékos jelzálogjogot (Hypothek - §§ 1113-1190) és a nem-járulékos jellegű 
Grundschuldot (§§ 1191-1198). A jelzálogjog ezen két típusa közötti alapvető különbség, 
hogy Grundschuld esetében nem követelmény egy alapul fekvő, biztosítandó jogviszony 
fennállta. Annak ellenére, hogy a BGB a Hypothek-ot sokkal részletesebben szabályozza, 
a német hitelezési gyakorlatban már az 1970-es évek óta a Grundschuld – pontosabban: 
Sicherungsgrundschuld, vagyis a biztosítéki céllal alapított Grundschuld – vált 
meghatározóvá, mára szinte kizárólagossá. Lsd. részletesebben: FLEXIBILITÄT, 87. old. 
10 Nizsalovszky Endre: A zálogjogok és a telki teher néhány főkérdése, Budapest 1928, 
104. old. 
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A járulékos jelleg hiánya egy pontosításra szoruló kifejezés. A nem-
járulékos jelzálogtípust elsőként meghonosító német jogban sem tekintik 
ugyanis a Sicherungsgrundschuld-ot mindenféle járulékosságot nélkülöző 
biztosítéki jognak. A törvényi járulékosság (gesetzliche Akzessorietät) 
helyett csupán a szerződéses járulékosság (vertragliche Akzesorietät) 
kifejezést használják.11 Mindez arra utal, hogy létezik jogi kapcsolat az 
alapul fekvő követelés és a biztosítéki jog között, de ezt nem a törvény, 
hanem a felek közötti kötelmi jogi megállapodás – az ún. biztosítéki 
szerződés (Sicherungvertrag, Sicherungsabrede) közvetíti. A jogalkal-
mazói gyakorlat megteremtette annak feltételeit – mindenekelőtt a 
biztosítéki szerződés kötelező tartalmi elemeinek meghatározása által -, 
hogy a szerződéses járulékosság semmivel sem hozza kedvezőtlenebb, 
vagy kiszolgáltatottabb helyzetbe a kötelezettet, mint törvényi 
járulékosság esetén lenne.12  

Mindez alapján félrevezető ezt a zálogtípust absztraktnak tekinteni. Ez a 
magyar jogi szóhasználatban egy bevett fordulat, amelyet az önálló 
zálogjogra is alkalmaznak. Amennyiben az új Ptk. követi a német jogi 
elmélet által kidolgozott Trennungs- és Abstraktionsprinzip-et13, akkor 
kétségkívül pontosabb a nem-járulékos zálogjog kifejezés, az absztrakt 
zálogjog helyett. Ebből a szempontból helyesnek tartom Lohn Balázs 
véleményét, aki szerint a járulékosság ellentéte a nem-járulékosság, az 
absztrakcióé a kauzalitás.14 Márpedig kauzája egy nem-járulékos zálog-
jognak is kell, hogy legyen. Az ezzel ellentétes felfogás tagadná az önálló 
zálogjog biztosítéki célját.  

A járulékos és a nem-járulékos (vagy szerződésesen járulékos) 
zálogjogok közötti különbségek az alábbiakban foglalhatóak össze:  

                                                 
11 Otmar Stöcker: A határokon átívelő ingatlanfinanszírozás jelzálogjogi biztosítéka, 
Európai Jog, 2007. 2. szám, 23. old.  
12 A német jog mellett számos más európai állam jogrendszere is ismeri és alkalmazza a 
nem-járulékos jellegű jelzálogtípust. Ismert ez a jelzálogtípus az észt és a szlovén 
jogokban, de részlegesen és tervezet formájában Bosznia-Hercegovinában is. Tervezet 
formájában, meglehetősen jól kidolgozottan, egy esetleges magyar jogalkotás számára is 
példamutató jelleggel megtalálható a nem-járulékos jelzálogtípus Lengyelországban is. 
Azok a jogrendszerek, amelyek kifejezetten nem ismerik a nem-járulékos jelzálogjogot a 
járulékosság elvének részleges áttörésével próbálják meg elérni ugyanazt a fokú 
rugalmasságot, amelyet egy nem-járulékos zálogjog biztosítani tud. Erre példa az osztrák 
jog, ahol a gyakorlat a Höchtsbetragsthypothek szabályait tágítja a lehetőségek szerinti 
legszélesebbre. Magyarországon az 1996. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: I. 
Zálogjogi Novella) honosította meg ismét a nem-járulékos jellegű zálogjogot, önálló 
zálogjog formájában. Az akkor megalkotott szabályozást a 2000. évi CXXXVII. törvény (a 
továbbiakban: II. Zálogjogi Novella) pontosította. Hazánkban mindemellett már voltak 
jogtörténeti előzményei ennek a zálogtípusnak, hiszen a jelzálogjogról szóló 1927. évi 
XXXV. törvény (a továbbiakban: Jt.) telekadósság néven (81-86. §§) a jelzálogjog egyik 
altípusaként már szabályozta.  
13 lsd. pl. Manfred Wolf: Sachenrecht, 22. Auflage, München 2006, 198-199. old.  
14 Lohn Balázs: Az absztrakció jogintézménye különös tekintettel a zálogjogra, Polgári 
Jogi Kodifikáció, 2006. 3. szám, 18. old.  
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- alapítás: A járulékos zálogjog követelés nélkül nem alapítható.15 Nem-
járulékos jellegű zálogjog ezzel szemben alapul fekvő követelés nélkül is 
alapítható.16 

- fennállás, átruházás: A járulékos zálogjog biztosított követelés nélkül 
nem állhat fenn, vagyis a követelés és a zálogjog csakis együttesen ruház-
ható át [Ptk. 251. § (4) bekezdés]. A másik zálogtípus azonban önállóan, 
követelés nélkül is átruházható [Ptk. 269. § (3) bekezdés első mondat]. 
Az önálló átruházhatóság nagyfokú rugalmasságot, adott esetben forga-
lomképességet biztosít a nem-járulékos zálogfajták számára.  

- megszűnés: A törvényi járulékosság elvéből következően a követelés 
megszűnésével megszűnik maga a biztosítéki jog is [Ptk. 259. § (3) 
bekezdés]. A szigorú járulékosság elve olyannyira meghatározó, hogy 
adott esetben áttöri a közhiteles nyilvántartás elvét is. Ez jelenik meg a 
hatályos Ptk. 262. § (3) bekezdés második mondatában, amely szerint a 
követelés csökkenése vagy megszűnése a bejegyzés tartalmára tekintett 
nélkül kihat a zálogjogra. A szigorú járulékosság elvéből fakadó 
rugalmatlanság sokszor okoz problémát a gyakorlatban is és vezet adott 
esetben olyan jogkövetkezményekhez, amelyet a felek egyike sem kíván 
(lsd. BH 2006. 11. 370. jogeset). A nem-járulékos zálogjog természetesen 
a követelés megszűnésére tekintet nélkül továbbra is fennállhat: a 
követelés megszűnésével együtt nem szűnik meg ex lege a biztosítéki jog 
is. Mindez további rugalmasságot biztosít ennek a zálogfajtának, hiszen 
lehetővé teszi, hogy a kötelezett újabb hiteleket vegyen fel, amelyeket 
ugyanazzal a zálogjoggal tud biztosítani. Erre a járulékos zálogjog 
nyilvánvalóan nem alkalmas és a keretbiztosítéki jelzálogjog is csak 
korlátozott mértékben, vagyis akkor, ha nem változik a hitelező személye.  

 

3.  Az önálló zálogjog nem fiduciárius jogügylet 

 

A Javaslat kiindulópontja, hogy az önálló zálogjog fiduciárius jog-
ügyletnek tekintendő, szabályozásától ezért el kell tekinteni. Ezeknek az 
ügyleteknek az egyik legfontosabb jellegzetessége „a jogi helyzet 
megkettőződése”. Ez azt jelenti, hogy a jogszerző (fiduciárius) harmadik 
személyek irányába - kifelé - tágabb jogkört nyer, mint amekkora őt az 
átruházó adóssal (fiducians) szemben megilleti. Ebből az is következik, 
hogy a jogszerző felelős azért, hogy ezt a többletjogot csak korláto-
zásokkal gyakorolja. Fiduciárius tehát az a jogügylet, amely alapján kettős 
jogi helyzet áll elő: a jogszerző kifelé, harmadik személyek irányában 
tágabb jogkört nyer, mint amekkora őt az átruházó adóssal szemben, a 

                                                 
15 Ez tükröződik a zálogjog fogalmát meghatározó Ptk. 251. § (1) bekezdésében is.  
16 Erre utal a hatályos Ptk. 269. § (3) bekezdésének első mondata.  
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közöttük fennálló szerződés alapján megilleti. Ez állapítható meg a 
Javaslat IV. szerint önálló zálogjog esetében is, így a jogosult dologi jogi 
alapon akkor is kielégítést kereshet, ha erre kötelmi jogilag nem jogosult.  

A fiduciárius jogügyleteknek van még egy közös vonásuk: valamilyen 
formában mindegyiknél sor kerül a tulajdonjog átruházására. Ez ugyan 
engedményezésnél nem állapítható meg - hiszen jogok és követelések 
nem lehetnek tulajdonjog tárgyai -, de a jogszerző ebben az esetben is 
teljes körű rendelkezési jogot szerez az átruházott követelés, jog felett. 
Épp ez különbözteti meg a biztosítéki célú engedményezést a jogon vagy 
követelésen fennálló zálogjogtól, ahol a jogosult csak korlátozottan 
rendelkezhet az elzálogosított joggal, illetve követeléssel.17  

A ”jogi helyzet megkettőződése” előállhat elvileg önálló zálogjog 
esetében is. Elképzelhető ugyanis, hogy a felek egy magasabb 
tőkeösszeget, vagy magasabb kamatot jegyeztetnek be a nyilvántartásba, 
mint amennyi a biztosított jogügyletben szerepel. Ennek nincs semmilyen 
akadálya, hiszen az önálló zálogjog független az alapul fekvő követeléstől. 
Ebből azonban nem következik, hogy a hitelező automatikusan többre 
tarthatna igényt, mint amennyi őt kötelmi jogi alapon megilleti. Annak 
ellenére, hogy a nyilvántartásban egy magasabb összegű bejegyzés 
szerepel, az adóst védik a szerződéses járulékosság lényegéből következő 
intézmények, mindenekelőtt a biztosítéki szerződés. Ennek megfelelően 
egy esetleges végrehajtási- vagy felszámolási eljárás során kifogásként 
felhozhatná, hogy a hitelező nagyobb követelésre tart igényt, mint 
amekkora őt megilleti. Ha a jogalkotó a biztosítéki szerződést nem tartaná 
elegendő védelmet nyújtó intézménynek, a megfelelő eljárási szabályok 
között kodifikálhatná ezt a szabályt. Ez nem sértene semmilyen érdeket. 
Reális veszélyt tehát a „jogi helyzet megkettőződése” a gyakorlatban nem 
jelenthet.  

A másik fogalmi elem – a tulajdonjog átruházása – magától értetődően 
nem áll fenn önálló zálogjog esetén. Ennek megfelelően a zálogtárgy 
mindvégig a kötelezett tulajdonában, így felszámolási vagyonában marad. 
Mindezen kívül érvényesülnek a zálogjogra vonatkozó garanciális 
szabályok is (pl. nyilvánosság elve), hiszen a Ptk. 269. § (5) bekezdése 
szerint az önálló zálogjogra egyebekben a 251-268. §-okban foglalt 
rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. Ennek megfelelően önálló 
zálogjog érvényesítése esetén is alkalmazásra kerülnek a Ptk. 255-258. §-
ában foglalt szabályok, így a hitelezőt terhelő elszámolási kötelezettség is.  

                                                 
17 A fiduciárius ügyletek ezen vonása kerül kiemelésre egy másik tanulmányban is: 
„Fiduciárius jogügyletek alatt olyan jogügyleteket értünk, amelyekben a tulajdonjog, 
tulajdonjog megszerzésére vonatkozó jog (opció), illetve követelés vagy jog jogosulti 
pozíciója biztosítéki szerepet tölt be.” Gárdos István-Gárdos Péter: Van-e a fiduciárius 
biztosítékoknak helyük a magyar jogban? Polgári Jogi Kodifikáció, 2004. 1-2. szám, 33. 
old.  
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 Az önálló zálogjog tehát több ismérv alapján is világosan elkülönít-
hető a fiduciárius jogügyletektől. Ezek összefoglalva a következők:  

a)  a jogosult nem szerez tulajdont, illetve teljes körű rendelkezési jogot 
a vagyontárgy felett; 

b)  érvényesülnek az adós – hitelező - többi hitelező érdekeinek 
kiegyenlítését célzó zálogjogi szabályok, illetve a nyilvánosság elve, 
amelyeket a fiduciárius jogügyletek megkerülnek; 

c)  „a jogi helyzet megkettőződése” csak a törvényi járulékosság 
hiányából adódó lehetőség, amely során a szerződéses járulékosság 
lényegéből fakadó jogintézmények képesek megfelelő védelmet nyújtani 
az adós számára.  

 A közjegyzői konferencián Nemes András felvetette, hogy a 
fiduciárius jogügyletek semmisségét kimondó tilalom (Javaslat 5:383.§) 
alternatívája lehetne a fiduciárius biztosíték alapítására irányuló szerző-
dések törvényi átminősítése zálogjog alapítására irányuló szerződéssé.18 
Kérdés, hogyan kellene ezt az alternatív javaslatot önálló zálogjog esetén 
értelmezni? Milyen zálogjoggá tudná átminősíteni a bíróság az önálló 
zálogjog alapítására vonatkozó szerződést?  

Egy még publikálás előtt álló kéziratban a téma szakértői kifejtik, hogy 
önálló zálogjog esetén valóban nem a tulajdonjog szolgál biztosítékul, a 
hitelező viszont egy kielégítési jogot biztosító vagyoni értékű dologi jogot 
szerez.19 Nézetük szerint az önálló zálogjog – a járulékosság hiánya miatt 
– hasonlóan a tulajdonátruházás esetéhez, több jogot biztosít a jogosult 
számára, mint amit a biztosítéki cél megkövetel. Véleményem szerint ez 
nem így van, hiszen a biztosítéki szerződés – amelyet az önálló zálog-
joghoz kapcsolódóan a felek törvényi szabályozás nélkül, már ma is szinte 
minden alkalommal kötnek – kizárja, hogy a hitelező többre tartson 
igényt, mint amennyi őt a ténylegesen fennálló követelése alapján 
megilleti. A közjegyzői konferencián felszólaló Zámbó Tamás is kiemelte, 
hogy az általa megismert hitelintézeti szerződési termékek nagyon 
részletes biztosítéki megállapodást tartalmaznak.20 Emellett érdemes arra 
is utalni, hogy keretbiztosítéki jelzálogjog esetében sem érvényesíthet 
nagyobb mértékű követelést a hitelező annál, mint ami ténylegesen 
fennáll, a nyilvántartási bejegyzés tartalmától függetlenül. Ha tehát azt 
mondjuk, hogy önálló zálogjognál veszélyt rejt magában, hogy a nyilván-
tartási bejegyzés alapján a hitelező dologi jogilag többre tarthat igényt, 
mint ami őt kötelmi alapon megilleti, akkor ez adott esetben elmondható 
lenne a keretbiztosítéki jelzálogjogról is. Ha pedig a törvényes járulékos-
ság elegendő biztosíték ennek a veszélynek a kivédésére a keretbiztosítéki 
jelzálogjognál, akkor a biztosítéki szerződés is az önálló zálogjog 

                                                 
18 Várható változások a zálogjogi szabályozásban, MOKK, Budapest 2007, 18. old.  
19 Csizmazia Norbert-Gárdos István: Az önálló zálogjogról kodifikációs szempontból, 
Kézirat, 2007, 1. old.  
20 Várható változások a zálogjogi szabályozásban, MOKK, Budapest 2007, 24. old.  
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esetében. Mindent összevetve tehát nézetem szerint nincs arra reális 
esély – főként, ha a törvény a biztosítéki megállapodást is kodifikálja -, 
hogy az önálló zálogjog jogosultja nagyobb mértékben tudná gyakorolni 
kielégítési jogát, mint amire őt az adóssal kötött kötelmi megállapodás 
jogosítja. Mindemellett a bírósági végrehajtásról, valamint a 
fizetésképtelenségi eljárásról szóló szabályok módosíthatóak oly módon, 
hogy tartalmazzák azt a szabályt, hogy az önálló zálogjog jogosultja – a 
nyilvántartási bejegyzéstől függetlenül – csakis a ténylegesen fennálló 
követelése mértékéig gyakorolhatja kielégítési jogát.  

A szerzőpáros szerint a fiduciárius ügyletekre jellemző kettős jogi 
helyzet abban áll, hogy az adós egyrészt személyes kötelezettként tartozik 
az adósságát leróni, másrészt pedig dologi kötelezettként köteles tűrni 
azt, hogy a jogosult a zálogtárgyból kielégítést keressen, függetlenül attól, 
hogy a személyes adósság fennáll. Ez az állítás szerintem szintén 
vitatható, hiszen a biztosítéki szerződés alapján erre a zálogjogosultnak 
nincs lehetősége. Itt is megjelenik, hogy a két idézett szerző meglehető-
sen lebecsüli a biztosítéki megállapodás szerepét és adósvédelmi funk-
cióját.  

A Csizmazia-Gárdos szerzőpáros szerint a zálogjogi szabályok között 
található elszámolási kötelezettség sem érvényesül megfelelően önálló 
zálogjog esetében, hiszen a kielégítési jog nem függ a ténylegesen 
fennálló biztosított követeléstől, ez utóbbi összege szerintük ezért az 
elszámolásnak egyáltalán nem képezi részét. Ezzel szemben ugyancsak a 
keretbiztosítéki jelzálogjogra lehet utalni, amelynél a nyilvántartási 
bejegyzés nem tükrözi a ténylegesen fennálló követelések mértékét. 
Keretbiztosítéki jelzálogjog követelés nélkül is fennállhat, mégsem 
hivatkozik senki arra, hogy ez veszélyes lehet az adósra nézve, mert a 
jogosult nagyobb mértékben gyakorolhatná kielégítési jogát. Ha ez a 
veszély fel sem merül keretbiztosítéki jelzálogjognál, akkor miért lenne ez 
alapján az önálló zálogjog fiduciárius jogügylet? Ugyanezekre az érvekre 
lehet hivatkozni azzal a megállapítással szemben, miszerint önálló 
zálogjognál hamis látszat alakul ki a vagyoni jogok tekintetében, hiszen a 
nyilvántartási bejegyzés félrevezető.21 

 

4.  Speciális adósvédelmi szabályok 

 

 Az önálló zálogjog melletti határozott kiállás nem jelenti egyúttal 
annak elismerését is, hogy a hatályos Ptk. 269. §-át változatlanul fenn 
kellene tartani. Az elmúlt évtized jogfejlődése, illetve a gazdasági igények 
rávilágítottak arra, hogy ezeket a szabályokat részben korrigálni kell, egy 

                                                 
21 Csizmazia-Gárdos: i. m. 2. old.  
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részletesebb, precízebb szabályozás szükséges. Ez mindenekelőtt azt 
jelenti, hogy szükség van speciális adósvédelmi szabályokra, amelyek 
eredményeként az adós helyzete nem válik kedvezőtlenebbé, mint 
közönséges járulékos zálogjog esetén.  

A Csizmazia-Gárdos szerzőpáros szerint ezek zálogjogon kívüli 
szabályok, amelyek a dologi jogon kívül álló, azzal szemben álló, azt 
felülíró eszközök.22 Ez szerintem téves felfogás. Téves egyrészt azért, 
mert az elmúlt évtizedekben egyetlen német bíróság sem mondta azt ki, 
hogy ezek a rendelkezések – amelyeket Németországban a bírói jog 
alakított ki – szemben állnának a dologi jogi szabályokkal, illetve felülírnák 
azokat. Téves ez a nézet másrészt azért is, mert úgy a hatályos Ptk.-ban, 
mint a Javaslat IV.-ben találhatóak hasonló szabályok a keretbiztosítéki 
zálogjoghoz kapcsolódóan. A hatályos Ptk. 263. § (3) bek. szerint a 
kötelezett – ha a zálogszerződésben meghatározott jogviszony megszűnt 
és abból eredő, vagy zálogszerződésben meghatározott jogcímen 
keletkezett követelésből származó tartozása nem áll fenn – követelheti, 
hogy a jogosult a keretbiztosítéki jelzálogjogáról mondjon le. A Javaslat 
4:106. § (5) bek. szerint pedig ha a biztosított jogviszony megszűnt és a 
zálogjogosultnak e jogviszonyból származó követelése nincs, a 
zálogkötelezett követelheti, hogy a zálogjogosult a keretbiztosítéki 
zálogjogáról mondjon le. Ha a jogosultnak a biztosított hitel-jogviszonyból 
származó követelése nincs, a zálogkötelezett követelheti, hogy a jogosult 
a keretbiztosítéki zálogjogáról mondjon le. Mindkét szabály alapvetően 
hasonlít az alább részletesen bemutatandó ún. visszaszolgáltatási 
igénnyel. Ha ez utóbbit zálogjogon kívüli, dologi joggal ellentétes 
eszköznek tekintjük, akkor ez miért nem jelent ilyen jellegű problémát 
keretbiztosítéki zálogjog esetében?  

 

4. 1.  Visszaszolgáltatási igény  

 

A szerződéses járulékosság egyik központi kategóriája az ún. 
visszaszolgáltatási igény (Rückgewähranspruch). Járulékos zálogjog 
esetén a követelés megszűnésével ex lege megszűnik a biztosíték is, így 
az adósnak nem kell attól tartania, hogy a biztosított követelés teljesítése 
után a hitelező zálogjoga alapján is gyakorolná kielégítési jogát. Ezt 
nevezzük a kétszeres teljesítés veszélyének. Ahol mégis külön 
szabályozásra van szükség az a keretbiztosítéki jelzálogjog és a Ptk. 263. 
§ (3) bekezdés.  

Nem-járulékos zálogjog esetén – külön szabályozás hiányában – ez a 
veszély valós lehet, amit tükröz az önálló zálogjog hatályos szabályozása 

                                                 
22 Csizmazia-Gárdos: i. m. 2. old.  
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is. Erre a hatályos szabályok szerint az teremt alapot, hogy a Ptk. 269. § 
(3) bekezdése korlátozza az adóst megillető kifogások felhozatalának 
lehetőségét. A zálogkötelezett az önálló zálogjog alapjául szolgáló 
jogviszonyból eredő jogait és kifogásait csak az önálló zálogjog közvetlen 
megszerzője vagy ennek olyan jogutódja ellen érvényesítheti, aki az 
önálló zálogjogot ingyenesen szerezte, vagy a szerzéskor az annak 
alapjául szolgáló jogviszonyt ismerte. A jogviszony ismeretét a gyakorlat-
ban rosszhiszeműségnek tekintik. Ebből a szempontból vissza lehet utalni 
a Jt. 85. §-ára, amely szerint a jelzálog tulajdonosa a telekadósság tekin-
tetében az alapul fekvő jogviszonyból eredő jogokat csak a közvetlen 
szerző, vagy ennek olyan jogutódja ellen érvényesíthette, aki a 
telekadósság szerzésekor az alapul fekvő jogviszonyt ismerte (rosszhisze-
műség), vagy akinek szerzése ingyenes volt. Ez a kifogás-korlátozás egy 
értékpapírszerű jogviszony irányába közelíti az önálló zálogjogot, amely a 
legjelentősebb akadálya ezen jogintézmény még szélesebb körű 
elterjedésének.  

 A visszaszolgáltatási igény tehát a törvényi járulékosság hiányából 
fakadó szükségszerű következmény. A német BGB ugyan nem 
szabályozza, a bírói gyakorlatban alakult ki.23 Magyarországon ezzel 
szemben szükségesnek tűnik törvényileg szabályozni, mert alapvető adós-
védelmi szerepet is betölt. Ezt erősíti meg, hogy a lengyel törvényjavaslat 
tartalmazza ezt a jogintézményt [6. § (3) bekezdés]. Ezen igény alapján a 
zálogkötelezett követelheti a jogosulttól, hogy az alapkövetelés teljesítése, 
illetve meghatározott feltételek bekövetkezte esetén törölje a zálogjogot, 
vagy ruházza vissza az adósra, esetleg egy általa megnevezett harmadik 
személyre. A visszaszolgáltatási igény tehát tartalmát tekintve a 
következőkre jogosítja az adóst:  

- a zálogjog törlésének igénylése; 
- a zálogjog saját magára történő átruházásának igénylése; 
- a zálogjog egy általa megnevezett harmadik személyre történő 

átruházásának igénylése.  

Az első esetben a hitelező jelzálogjog esetén kiadja a törlési engedélyt 
és ezáltal a zálogjog megszüntetésre kerül. A másik és a harmadik 
esetekben érvényesülne a nem-járulékos zálogjog azon előnye, hogy 
fennmaradhat a követelés megszűnése után is. Amennyiben a zálogjog 
egy – a kötelezett által megnevezett – harmadik személyre kerül 
átruházásra, közvetlenül alkalmassá válik újabb hitelek biztosítására. Ez a 
harmadik személy egyébként lehet akár a rangsorban hátrább álló hitelező 
is.  

                                                 
23 Flexibilität der Grundpfandrechte in Europa, Band I., Red.: Otmar Stöcker, 
Schriftenreihe des Verbandes deutscher Pfandbriefbanken, Band 23., Berlin 2006, 96. 
old. 
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Erre második esetben – vagyis ha a zálogjog magára az adósra kerül 
átruházásra - csak közvetetten kerülhet sor. Ez az eset a tulajdonosi 
zálogjog intézménye, amelyet részlegesen már a hatályos Ptk. is ismer 
[Ptk. 259. § (4) bekezdés]. Még szélesebb körben kívánja a tulajdonosi 
zálogjog intézményét alkalmazni a Javaslat [4:103. § (3) bekezdés].24 
Ebből a szempontból a visszaszolgáltatási igény gyakorlása során kelet-
kező tulajdonosi zálogjog nem lenne idegen test a zálogjogi szabályo-
zásban és jól beilleszthető lenne a Javaslat rendszerébe is.  

 A tulajdonosi zálogjog intézménye azonban egy alaposabb kidolgo-
zást igénylő konstrukció. Biztosítani kell ugyanis a rangsorban hátrébb álló 
hitelezők érdekeit, meg kell akadályozni, hogy ezen intézményen keresztül 
az adós elvonja a többi hitelező kielégítési alapját. Nem véletlen, hogy a 
német jogban az Eigentümerhypothek/Eigentümergrundschuld néven 
ismert tulajdonosi zálogjog nem kamatozik és a tulajdonos ezen joga 
alapján végrehajtást sem kezdeményezhet. Ezen felül a rangsorban 
hátrébb álló hitelezőknek törvényes törlési igényük is van erre a zálogjog-
ra nézve [§ 1179 a BGB Abs. 1: Lösungsanspruch bei fremden Rechten].  

 A tulajdonosi zálogjog alapján az adós képes újabb hitelek 
felvételére, hiszen utóbb a tulajdonosi zálogjog ranghelyén egy újabb 
hitelt biztosíthat. Ez kedvező az új hitelezőnek, mert egy kedvező 
ranghelyen nyerhet bejegyzést. Hasonló célokat szolgál a ranghely-
fenntartás és a megszűnt jelzálogjog ranghelyével való rendelkezés 
intézménye is [Ptk. 264. § (2) bekezdés]. Ez utóbbi esetekben azonban a 
járulékos jelzálogjog megszűnéséhez kapcsolódó intézményekről van szó, 
amelyből az is következik, hogy szükség van egy újabb jelzálogjog 
alapítására és bejegyzésére. Tulajdonosi zálogjog esetén erre nincs 
szükség, csupán egy változás-bejegyzést kell benyújtani a telekkönyvi 
hatósághoz. Ez egyben azt is jelenti, hogy nincs szükség a teljes 
szerződéses dokumentáció benyújtására, amivel ismételten pénzt és időt 
tudnak megtakarítani a felek.  

 

4. 2.  Speciális tájékoztatási kötelezettség – jóhiszemű 
jogszerzés  

 

 A nem-járulékos zálogjog működése során az adósra nézve 
tényleges veszélyhelyzet akkor állhat elő, ha a zálogjogosult átruházza a 
zálogjogot. Ebben az esetben számolnia kell a kétszeres teljesítés 
veszélyével, feltéve, hogy az új szerző jóhiszemű volt, vagy ingyenes 
szerzett. A gyakorlatban az ingyenes szerzés nem egy reális lehetőség, 
sokkal nagyobb azonban a szerepe a jóhiszeműségnek. Amennyiben 

                                                 
24 JAVASLAT IV., 151. old.  
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ugyanis az új jogosult jóhiszeműen szerzett, gyakorolhatja kielégítési 
jogát, hiszen az adós nem tudja vele szemben érvényesíteni kifogásait. 
Erre tekintettel a törvényben kellene kimondani, hogy az átruházó köteles 
az alapjogviszonyról, illetve a közte és az adós között létrejött biztosítéki 
szerződés tartalmáról az új jogszerzőt tájékoztatni. Ez vonatkozna arra az 
esetre is, ha az adós esetlegesen előtörleszti tartozását. Egy ilyen 
tájékoztatás esetén az új jogszerző többé nem számítana jóhiszeműnek, 
ami megnyitná az utat az adós számára kifogásai felhozatalához. Ezen 
indokok miatt tartalmazza a tájékoztatási kötelezettséget a lengyel 
törvény-javaslat is [6. § (4) bekezdés].  

 Ebből a szempontból egyetlen veszélyforrást nem lehet kizárni: ha 
az új jogszerzőt az átruházó nem megfelelően tájékoztatta. Ebben az 
esetben az új jogszerző jóhiszemű marad, ami az adós kockázata. 
Megoldást jelenthetne, ha a biztosítéki szerződés tartalmáról, illetve az 
alapjogviszonyról maga az adós tájékoztatná az új jogszerzőt, ennek 
azonban az a feltétele, hogy a zálogjog átruházásáról a felek az adóst is 
tájékoztatassák. Mivel az ilyen típusú zálogjog átruházásra, engedménye-
zésre tipikusan portfólió átruházás esetén kerül sor, irreális elvárás az 
adós értesítése. Az átruházásra kerülő követelések és zálogjogok nagy 
száma miatt – egy ún. kötegbe akár több ezer zálogjog is tartozhat – 
mindenegyes adós értesítésére nincs lehetőség, de a gyakorlatban 
szükség sem. Ennek oka, hogy az adós amúgy sem észlel semmit az 
engedményezésből, hiszen az ügyfélkapcsolat fenntartását továbbra is az 
átruházó bank fogja végezni. Az értesítés – amellett, hogy óriási 
adminisztrációs terhelést jelentene a bankapparátus számára – csak 
feleslegesen lassítaná, adott esetben meg is akadályozhatná az 
átruházást. Ebből viszont az is következik, hogy a jóhiszemű jogszerzés 
lehetőségét teljes egészében nem lehet kizárni. Amennyiben az átruházó 
nem megfelelően tájékoztatta az új jogszerzőt, ez utóbbi jóhiszeműnek 
minősül, vagyis az adós vele szemben nem tudja érvényesíteni kifogásait. 
Erre az esetre az adós kizárólag kártérítési igényt tud érvényesíteni. Az 
ilyen jellegű átruházásnak az esélye a bankközi kapcsolatokban azonban 
rendkívül csekély, főként azért, mert a bankok a biztosítéki szerződésekre 
is megfelelő, standardizált szerződésmintákat alakítanak ki, amelyekről 
csak egy másolatot kell átadni az új jogszerzőnek és a megfelelő 
tájékoztatás máris megtörtént. Így a gyakorlatban ezzel a veszéllyel 
reálisan nem kell számolni.  

 

4. 3.  Biztosítéki szerződés  

 

 A biztosítéki megállapodás a német jogalkalmazói gyakorlatban 
alakult ki, amely a szerződéses járulékosságnak ugyancsak egy 
alapkategóriája. Mivel a nem-járulékos jellegű zálogjog és az 
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alapkövetelés jogilag függetlenek egymástól, szükség van egy kötelmi jogi 
közvetítőre, amely ezt a két jogviszonyt összekapcsolja. Ez a kapcsolat 
természetesen nem lehet annyira szoros, mint törvényi járulékosság 
esetében, de ez nagymértékben rugalmassá is teszi az ilyen típusú 
zálogjogokat. A követelés és a biztosíték közötti kapcsolat kevésbé szoros 
jellege megfelelő védelmi mechanizmus beiktatásával nem sérti az adós 
érdekeit sem. Mivel a biztosítéki szerződés már a magyar gyakorlatban is 
elterjedt, ezért nem jelente nagy problémát ennek törvényi szabályozása, 
vagyis a lényeges és kötelező tartalmi elemek jogszabályi meghatározása.  

Az adósvédelem szempontjából kiemelkedően fontos visszaszolgál-
tatási igény részletes szabályozására a biztosítéki szerződésben kerülne 
sor. Úgyszintén annak a biztosítéki célnak a pontos megjelölésére, amely 
elérése esetén a kötelezettet megilletné a visszaszolgáltatás igénye. Az 
adós által érvényesíthető kifogások részletes szabályozását is ez a kötelmi 
jogi megállapodás tartalmazná. Ennek megfelelően kellene törvényi köte-
lezettséggé emelni a zálogjog átruházása esetén az ezen biztosítéki 
szerződés tartalmáról történő pontos és kielégítő tájékoztatást. 
Semmiképpen sem helytálló tehát a Csizmazia-Gárdos szerzőpáros azon 
megállapítása, miszerint a biztosítéki szerződés kikötései az önálló 
zálogjog későbbi megszerzőit nem kötik, tehát az abból fakadó védelem 
csak korlátozottan tud működni.25 A helyzet épp ezzel ellentétes: a 
biztosítéki szerződés kötelezi az önálló zálogjog későbbi megszerzőit is, 
ami azt jelenti, hogy az önálló zálogjog jóhiszemű megszerzése 
gyakorlatilag kizárt, így a kifogás-korlátozás sem érvényesülhet.  

 Véleményem szerint a biztosítéki szerződés – igaz kötelmi úton – de 
sokkal hatékonyabb védelmi szerepet tud betölteni az adós javára, mint 
azt a Csizmazia-Gárdos szerzőpáros feltételezi. Ezen kívül ezen 
megállapodás alapján egyáltalán nem félrevezető szerződéses 
járulékosságnak nevezni azt a konstrukciót, amely akár az önálló 
zálogjog, akár a német Grundschuld esetében fennáll. A szerzőpáros 
szerint a szerződéses járulékosság olyan megfogalmazás, amely nem 
szolgálja a fogalmi tisztázást. Ez szerintem már csak annál inkább is 
kétségbe vonható, mert semmiféle jogi alapelv nem rögzíti azt, hogy a 
járulékosságnak jogszabályon kell alapulnia.  

 

 

 

 

 

                                                 
25 Csizmazia-Gárdos: i. m. 4. old.  
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5.  Az önálló zálogjog szabályainak beillesztése az új Ptk.-ba 

 

5. 1.  Egységes biztosítéki rendszer – garancia  

 A fentiek alapján megállapítható, hogy a nem-járulékos jellegű 
zálogtípus újraszabályozása során, a megfelelő garanciák beiktatása 
révén, az adósvédelem is megfelelően biztosítható. A Javaslat szövegének 
ismeretében mindemellett azt mondhatjuk, hogy egy ilyen zálogtípus 
beemelése a Javaslat rendszerébe ugyancsak nem jelentene különösebb 
problémát. 

 Ismert az a hivatkozás, miszerint a Javaslat egységes biztosítéki 
rendszert kíván megteremteni, amelynek alapja a járulékosság, vagyis 
egy nem-járulékos, illetve szerződésesen járulékos zálogtípus dogmati-
kailag nem lenne beilleszthető az új Ptk.-ba. A műhelykonferencián ezt az 
álláspontot Nemes András képviselte. Ezzel kapcsolatban azonban arra 
érdemes utalni, hogy maga a Javaslat tesz a járulékosság elve alól egy 
fontos kivételt. A Javaslat 5:404. §-a ugyanis a garancia szerződést 
nevesíti, amelyet hatályos jogunk bankgarancia néven ismer (Ptk. 249. §). 
Ez a jogintézmény azonban egy nem járulékos személyi biztosíték, 
amelyre a Javaslat indokolása is egyértelműen utal. Eszerint a kezesség 
járulékos személyi biztosíték, amelyhez képest a garancia egy nem 
járulékos személyi biztosíték.26 A járulékos jelleg hiányát a Javaslat 
olyannyira lényegesnek tekinti, hogy erről külön szakaszban szól (5: 406. 
§). Az ehhez fűzött indokolás szerint a garantőr nem hivatkozhat az 
alapjogviszony érvénytelenségére és azokra a kifogásokra sem, amelyek a 
kötelezettet illetik meg a jogosulttal szemben. A garantőr csakis azokat a 
kifogásokat érvényesítheti, amelyek a kettejük közötti jogviszonyból, 
vagyis a garancia-szerződésből származnak.27  

 Kérdés, hogy ha a Javaslat lehetővé teszi egy nem járulékos jellegű 
biztosíték alkalmazását a személyi biztosítékok körében, akkor elvi alapon 
ezt miért nem engedi meg a dologi biztosítékoknál? Erre válaszként lehet 
arra hivatkozni, hogy bankgarancia esetén a bank nem jogosulti, hanem 
kötelezetti pozícióban van. Az is elképzelhető azonban, hogy olyan 
hitelező tartozását biztosítják önálló zálogjoggal, ami nagyon jó 
érdekérvényesítő képességgel rendelkezik, alkupozícióban van, vagyis 
egyáltalán nincs kiszolgáltatva a hitelezőjével szemben (pl. nagy 
kereskedelmi láncok). Erre hivatkozva kiállni a bankgarancia mellett és 
elvetni a nem-járulékos zálogjogot, szerintem legalábbis gyenge érv.  

 

                                                 
26 JAVASLAT V., 345. old.  
27 JAVASLAT V., 348. old.  
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5. 2.  Az absztrakt dologi ügylet tana  

 

 A Javaslat a német dogmatika által kidolgozott Trennungs- és 
Abstraktionsprinzip-ek alapján külön kívánja választani a zálogjogot 
alapító ügyletet a zálogszerződéstől, és a biztosított jogviszonytól is. Ezt 
az ügyletet absztrakt dologi jogi ügyletként nevesíti.28 Ebből a 
szempontból nem jelentene nehézséget az önálló zálogjog szabályozása, 
hiszen valójában a kétféle jogintézménynek csak annyiban van köze 
egymáshoz, hogy önálló zálogjog alapítása esetén is szükség lenne egy 
ilyen absztrakt dologi jogi rendelkező ügyletre. Az tagadhatatlan, hogy az 
absztrakt dologi jogi rendelkező ügylet tanának megértése némi időt kíván 
a gyakorlattól, de tényleges nehézségeket valószínűleg nem fog okozni. A 
témát illetően természetesen szükség van még olyan publikációkra, 
amelyek a Javaslatban foglaltakat ebből a nézőpontból magyarázzák, 
értelmezik.29 

 Az absztrakt dologi ügylet létére tekintettel sem lenne pontos az 
önálló zálogjogot absztrakt biztosítékként meghatározni, amint az a mai 
jogi köznyelvben gyakori. Ebből a szempontból is megfelelőbb a nem-
járulékos, vagy a szerződésesen járulékos meghatározás, amely ezen 
ügylet lényegét is pontosabban kifejezésre juttatja.  

 

5. 3.  Eltérést igénylő rendelkezések  

 

 Az önálló zálogjog esetében hiányzó törvényi járulékosságból 
következően a Javaslatban foglalt néhány rendelkezéstől szükségszerűen 
eltérést kell engedni. Ezek száma azonban meglehetősen csekély. Az 
eltérést igénylő rendelkezések a következők:  

 

- keletkezésre/létrejöttre vonatkozó szabályok: 4:113. § (1) bekezdés 
b) pont; 

- átruházhatóság kérdése: 4:100. § (2) bekezdés; 
- kielégítési jog megnyílta: 4:121. §; 
- megszűnés: 4:126. § (1) bekezdés b) pont.  
 
 

                                                 
28 JAVASLAT IV., 166. old.  
29 lsd. Lohn Balázs: i. m., Csizmazia Norbert-Gárdos István: A zálogjog alapítása a dologi 
jogok szerzésének rendszerében, Polgári Jogi Kodifikáció, 2007. 1. szám, 26-36. old.  
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A Javaslat 4:113. § (1) bekezdésében a zálogjog létrejöttének három 
feltételét nevesíti:  

 
a) a felek megalapították a zálogjogot,  
b) a zálogjoggal biztosított követelés fennáll és 
c) a zálogkötelezett rendelkezési joggal bír a zálogtárgy felett.  

Ezen feltételek közül a b) pontban említett biztosított követelés 
fennállása nem lehet feltétel önálló zálogjog esetében, hiszen a törvényi 
járulékosság hiányából következően elvileg ez a zálogtípus akkor is 
megalapítható és létrejöhet, ha nincs biztosított követelés.  

 A zálogjog átruházását a Javaslat 4:100. § (2) bekezdése érinti. 
Eszerint a zálogjogot csak a zálogjoggal biztosított követeléssel együtt 
lehet átruházni. Ez egy nem-járulékos zálogjog esetében természetesen 
szintén eltérést igénylő szabály, hiszen ez az alapkövetelés nélkül is 
szabadon átruházható.  

 A Javaslat 4:121. §-a szerint a zálogtárgyból való kielégítés joga 
megnyílik, ha a zálogjoggal biztosított követelést esedékesség válásakor 
nem teljesítik. Mivel nem-járulékos zálogjog esetén nincs közvetlen 
kapcsolat a követelés és a biztosíték között, ezért a kielégítési jog 
megnyílta és gyakorlása sem lehet automatikusan az alapkövetelés 
nemteljesítésének a következménye. Ehhez szükség van a biztosítéki 
szerződésben foglalt feltételek megvalósulására, vagyis a biztosítéki 
megállapodás közvetítő szerepe itt is megjelenik.  

 A zálogjog megszűnéséről a Javaslat 4:126. § rendelkezik, amelynek 
(1) bekezdés b) pontja szerint a zálogjog megszűnik, ha a zálogjoggal 
biztosított követelés megszűnik. Ez önálló zálogjog esetében szintén 
eltérést igénylő rendelkezés.  

 

6.  Összegzés  

 

 Mindezek alapján azt mondhatjuk, hogy az önálló zálogjog 
szabályainak az új Ptk.-ba való beillesztése különösebb nehézség 
megoldható lenne. A hatályos szabályok közül tulajdonképpen a Ptk. 269. 
§ (3) bekezdésében foglalt kifogás-korlátozás intézményének fenntartása 
lehet kérdéses. Az ebből fakadó nehézségeket is ki lehet azonban 
küszöbölni, ha a jogszabály gyakorlatilag kizárja a jóhiszemű jogszerzés 
lehetőségét, pl. speciális tájékoztatási kötelezettség útján.  

 El lehet azon is gondolkodni, hogy érdemes-e fenntartani 
valamennyi zálogtárgy és zálogfajta vonatkozásában az önálló zálogjogot. 
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Logikus érvek szólnak amellett, hogy elégséges lenne kizárólag ingatlant 
terhelő jelzálogjog formájában engedélyezni az önálló zálogjog alapítását. 
Ez már önmagában számos veszélyforrást kiküszöbölne.  

 Célszerű lenne mindemellett már a jogintézmény elnevezésében 
egyértelművé tenni, hogy kizárólag biztosítéki célra alapítható és 
használható fel, vagyis semmiféle speciális ajándékozási formaként nem 
jöhetne szóba. Ez elérhető lenne azáltal, ha a Ptk. a „biztosítéki önálló 
zálogjog” elnevezést alkalmazná.  

 A hatályos szabályozás kiegészítéseként szabályozni kellene a 
biztosítéki szerződést, a visszaszolgáltatási igényt, az átruházás esetén 
fellépő tájékoztatási kötelezettséget. Végül utalni kell az eltérést igénylő 
szabályokra, amelyek a törvényi járulékosság hiányából szükségszerűen 
következnek.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


