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POLGÁRI JOGI KODIFIKÁCIÓ

1. A ZÁLOGJOGI SZABÁLYOZÁS
DIFFERENCIÁLÁSA

Egyedülálló módon, a Ptk. zálogjogi szabályai az elmúlt né-
hány évben kétszer teljes egészükben újrakodifikálásra kerül-
tek, legutóbb pedig az eddig érintetlenül maradt óvadéki sza-
bályok alapvetõ átformálására került sor. Ezért, az átfogó pol-
gári jogi kodifikáció elõtt szükséges áttekinteni, hogy hol tar-
tunk, mik a zálogjogi szabályozás fõbb elemei, sajátosságai,
erényei és hibái.

Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a zálogjogi reformok
célja a piaci igények jobb kielégítése, a hitelpiac fejlõdésének elõ-
segítése volt. A változtatások jó célt szolgáltak, ezért a kodifiká-
ció adta lehetõséget arra kell használni, hogy a megindult pozi-
tív folyamatokat végigvigyük, a felismert hibákat kiküszöböljük.
Ez lényegében összhangban van a Ptk. Koncepciójában megfo-
galmazott célkitûzéssel1, de lehetséges, hogy mélyebb változtatá-
sokra van szükség, mint amit a Koncepció feltételez.

A zálogjogra szeretünk úgy gondolni, mint valami egységes
jogintézményre, amelyen belül lényegében csupán a jelzálogjo-
got és a kézi zálogjogot kell megkülönböztetnünk. A reformok
eredményeként azonban ma már a zálogjog ennél lényegesen
több fajtát (alfajtát) foglal magában, és mindegyik fajta meg-
alapítható akár járulékos, akár pedig önálló zálogjog formájá-
ban:

(1) ingatlan jelzálogjog,
(2) lajstromozott ingók jelzálogjoga,
(3) általános ingó jelzálogjog,
(4) jogon és követelésen fennálló zálogjog,
(5) vagyont terhelõ zálogjog,
(6) kézi zálogjog,
(7) óvadék.
A fenti fajták közül az (1)–(2) alattiak összevonhatók a lajst-

romozott dolgokon alapított jelzálogjog név alá, de így is ma-
rad (kétszer) hat fajta, amelyek között alapvetõ különbségek
vannak. Csupán jelzésszerûen: a zálogjog két fõ sajátossága,
hogy járulékos jellegû és dologi hatályú. Ezek közül a járulékos
jelleg nem érvényesül az önálló zálogjogoknál, a szigorúan vett
dologi jogi jelleg pedig hiányzik a lajstromozott dolgokon ala-
pított jelzálogjogon kívül az összes többi zálogjog-fajta eseté-
ben. A zálogjogi novellák által létrehozott új megoldások, lehe-
tõségek célja az, hogy lehetõvé váljék dologi biztosítékul hasz-
nálni minden fajta dologi és immateriális vagyonelemet, még-
pedig a változatos piaci igények szerint különbözõ formákban
(ez utóbbira jó például szolgálnak az értékpapírok, amelyeken
zálogjog alapítható akár kézi zálogjog, jelzálogjog vagy óvadék
formájában). A létrehozott sokszínûség a változatos piaci igé-
nyek kielégítését szolgálja. Ahhoz azonban, hogy a létrehozott
új intézmények betöltsék funkciójukat, az szükséges, hogy vi-
gyük végig a jogalkotásban megkezdõdött differenciálást, gon-
doljuk végig az új intézmények sajátosságait, vonjuk le azokból
a szükséges következtetéseket, és tegyük egyértelmûvé a szabá-
lyozásban, hogy miben egyeznek és miben különböznek a zá-
logjog egyes fajtái. A következõkben az egyes zálogjog-fajták
közül elsõsorban az ingó jelzálogjog, a jogon és követelésen ala-
pított zálogjog valamint a vagyont terhelõ zálogjog sajátossá-
gainak az eddigieknél karakterisztikusabb újrafogalmazására te-
szünk javaslatot.

2. INGÓ JELZÁLOGJOG

2.1. Az ingó jelzálogjog sajátos jellege

Amint azt a következõkben részletesen kifejtjük, a zálogjogi nyil-
vántartásba bejegyzéssel alapított ingó jelzálogjog számos lénye-
ges tekintetben eltér a hagyományos ingatlan jelzálogjogtól, il-
letve minden olyan jelzálogjogtól, amely dologlajstromba való
bejegyzés révén alapítható. 

Az ingóságok fizikai és jogi természetébõl fakadóan, a zálog-
tárgyak nincsenek lajstromozva, és a zálogjog tárgyának egyér-
telmû egyedi meghatározása (más hasonló dolgoktól való meg-
különböztetése) általában nem lehetséges, a zálogtárgy mind a
zálogszerzõdésben, mind pedig a nyilvántartásban körülírással
van meghatározva.

A mindennapi élet és a gazdasági forgalom tipikus eseteiben
a tulajdonátruházás az adott dolog tekintetében megszünteti a
zálogjogot, és ezzel lehetõvé teszi a tehermentes tulajdonszer-
zést, a zálogjog ugyanakkor kiterjed a zálogkötelezett meghatá-
rozott körbe tartozó, utóbb megszerzett vagyontárgyaira is. Az
ingó jelzálogjog a gazdasági életben tipikusan fajlagos jellegû,
tárgyát egyedeiben változó dologösszesség alkotja.

Amint a következõkben részletesen kimutatjuk, az ingó jelzá-
logjog esetén csak korlátozottan érvényesülnek a zálogjog klasz-
szikus elvei, így különösen a zálogjog egyedisége és dologi jogi
hatálya2, a Janus-arcú zálogjog ebben az esetben a kötelmi jogi
arcából többet mutat, mint a dologi jogiból. A forgalom bizton-
sága érdekében jóhiszemû harmadik személy jogszerzése erõ-
sebb védelemben részesül, mint a zálogjog jogosultjáé. Mindezek
alapján az ingó jelzálogjogot az ingatlan (és a lajstromozott ingó dol-
gokon fennálló) jelzálogjogtól elkülönítetten, mint önálló (al-)fajt
kellene szabályozni, úgy, hogy világosan kirajzolódjanak alapvetõ sa-
játossági.

Megfontolásra javasolnám az ingó jelzálogjog (valamint az
ehhez sok tekintetben hasonló immateriális javakon alapított zá-
logjog és a vagyont terhelõ zálogjog) esetében kodifikált módon
megkülönböztetni a zálogjog alapításának kötelmi és dologi ha-
tályú következményeit. Míg a klasszikus ingatlan jelzálogjog ese-
tében zálogjogról dologi hatály nélkül nem érdemes beszélni, ez
utóbbi esetekben a zálogjogból fakadó kielégítési jognak – éppen
e zálogjogok dologi jogi jellegének korlátozottsága miatt – úgy
is van értelme, ha az pusztán kötelmi hatályú.

2.2. Az ingó jelzálogjog fajlagossága

2.2.1. A dologi jog egyediségének elve

A dolog szolgáltatására irányuló szerzõdéses kötelezettségek
meghatározhatóak akár egyedileg, akár pedig fajlagosan, azon-
ban a fajlagosan meghatározott szolgáltatások tejesítése is egye-
di dolgokkal történik. A tulajdonátruházásra irányuló szerzõdés
közvetett tárgya, az átruházandó dolgok meghatározása lehet
fajlagos, a szerzõdés teljesítésének eredményeként megszerzett
tulajdonjog közvetett tárgya azonban mindig egyedi, sohasem
fajlagos.3 Ugyanez a helyzet kézizálogjog esetében is; függetle-
nül attól, hogy a szerzõdésben egyedileg vagy körülírással volt
meghatározva a zálogjog tárgya, a zálogjog azokon a konkrét
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dolgokon jön létre, amelyeket a zálogjogosult részére átadtak.
Az egyediség a dologi jogok egyik alapelve; dologi jog „tárgya
mindig csak egyedileg meghatározott dolog lehet”.4 „Ez azt je-
lenti, hogy a dologi jogok mindig csak egyes, individualizált dol-
gon állnak fenn, dologösszességeken általában nem. Így például
egy vállalkozás vagyona vagy egy raktár tartalma lehet adásvétel
tárgya, a tulajdon azonban az összesség egyes elemeire, az egyes
dolgokra nézve száll át, ezek a tulajdonjog közvetett tárgyai.”5

A lajstromozott dolgokon alapított jelzálogjog és a kézizálogjog
esetében ez az elv megfelelõen érvényesül. Mind a jogalkotás,
mind pedig a jogszabály értelmezése szempontjából alapvetõ
kérdés azonban, hogy mennyiben tud a nem lajstromozott ingó
dolgon alapított jelzálogjog megfelelni az egyediség követelmé-
nyének.

2.2.2. Fajlagos zálogjog

A jelzálogjogok között különbséget kell tennünk aszerint, hogy
annak tárgya egyedileg vagy körülírással van meghatározva.
A lajstromozott dolgok mindig egyedileg meghatározottak, a nem
lajstromozott dolgok esetén viszont ez csak kivételesen fordul elõ,
jellemzõ a körülírással való meghatározás. Az egyedileg meghatá-
rozott dolgon fennálló zálogjog egyértelmûen, a zálogjog fennál-
lásának teljes idõtartama alatt, ahhoz az adott dologhoz kötõdik,
dologi jogi hatálya kétségtelen. Ezzel szemben az olyan zálogjog,
amelynek tárgya körülírással van meghatározva, nem kötõdik
egyes meghatározott dolgokhoz úgy, ahogyan a hagyományos
(ingatlanon vagy más lajstromozott dolgon alapított) jelzálogjog.
A zálogjog megalapítása a zálogjogi nyilvántartásba való bejegy-
zéssel történik, és e nyilvántartásban a zálogtárgyat a zálogszerzõ-
dés alapján tüntetik fel.6 Ha a zálogszerzõdés fajlagosan jelöli meg
a zálogtárgyat, a zálogjogi nyilvántartásba is így kerül bejegyzésre.
Az ingó jelzálogjog lényeges sajátossága, hogy a zálogtárgy nem
csupán a zálogszerzõdésben van fajlagosan meghatározva, hanem an-
nak egyediesítésére a szolgáltatás teljesítésekor, azaz a zálogjog megala-
pításakor sem kerül sor. Ha a jelzálogjog tárgya (a zálogszerzõdés-
ben és a zálogjogi nyilvántartásban egyaránt) körülírással van
meghatározva, akkor annak tárgyát mindenkor azok a zálogköte-
lezett rendelkezése alatt álló dolgok képezik, amelyek az adott
pillanatban megfelelnek a zálogtárgy leírásában meghatározott
kritériumoknak. Ez lényeges eltérés a zálogjog, mint dologi jog
klasszikus alapelveitõl, és ennek fontos következményei vannak az
ingó jelzálogjog jellegére vonatkozóan. Mindezek miatt mondhat-
juk azt, hogy ingó jelzálogjog esetében nem csupán a szolgáltatás
fajlagos meghatározásáról, hanem magának a keletkezett zálogjog-
nak a fajlagos jellegérõl van szó. Fajlagos jelzálogjog viszont nem,
vagy csupán nagyon korlátozottan lehet dologi jogi természetû.
Az elsõ zálogjogi novella tehát, az ingó jelzálogjog bevezetésével
nem csupán kiterjesztette a zálogjog lehetséges tárgyainak körét,
hanem egy újfajta zálogjogot hozott létre. Ez a zálogjog is dologi
biztosíték, amely a jogosult számára meghatározott vagyontár-
gyakból kielégítési elsõbbséget biztosít, azonban fõszabály szerint
dologi jogi hatállyal nem rendelkezik, abban az értelemben, hogy
ne érintenék a zálogtárgy felett ezt követõen szerzett jogok. Úgy
gondolom, ez egy alapvetõ, koncepcionális újdonság a zálogjog
körében. Az újdonság implicit módon megjelent a törvényben, annak
végiggondolása, a következmények levonása és a szabályozásban való ér-
vényesítése azonban nem történt meg.

2.3. Zálogjog egyedeiben változó dologösszesség felett 

Az ingó jelzálogjog fajlagos jellegének talán legfontosabb gya-
korlati következménye, hogy ez a zálogjog a gazdasági életben
általában egyedeiben változó, cserélõdõ ingó dolgok által alko-
tott vagyonösszességen áll fenn.

Az egyedeiben változó dologösszességen fennálló zálogjog lé-
nyege az, hogy figyelembe veszi a tárgyát képezõ ingóságoknak

azt a sajátosságát, hogy – a gazdasági tevékenység folyamatossá-
gának fenntartása érdekében – rövid idõ alatt elhasználódnak,
feldolgozásra, illetve értékesítésre kerülnek, és a helyükbe újak
lépnek.

Jogi szempontból ez azt a követelményt támasztja, hogy a zá-
logtárgyak körülírással meghatározott körébõl egyes dolgok te-
hermentesen kikerülhessenek, és újak kerülhessenek ezeknek a
helyére. Az elsõ zálogjogi novella alapján ez a vagyont terhelõ
zálogjog megkülönböztetõ sajátossága volt; ez a szabályozás
még azon az alapon állt, hogy az ingó jelzálogjog lényegében
megegyezik az ingatlan jelzálogjoggal. A második novella beve-
zetett néhány új szabályt, amelyek az ingó jelzálogjog lényeges
sajátosságait tükrözik7, a változó egyedekbõl álló dologösszessé-
gen ingó jelzálogjog alapításának a lehetõsége azonban még ma
is csak közvetetten olvasható ki a Ptk.-ból. Az egyedeiben válto-
zó dologösszességen fennálló zálogjog a szükségképpen össze-
tartozó fajlagos és jövõbeni zálogjog szerzõdéses kombinációja,
ennek kifejezett lehetõvé tétele azonban hiányzik a hatályos sza-
bályozásból. Az ilyen zálogjog oly mértékben idegen a zálogjog
klasszikus felfogásától, hogy szükségképpen értelmezési bizony-
talanságot eredményez, amelyet fontos lenne kiküszöbölni azzal,
hogy az ingó jelzálogjognak ezt a fontos sajátosságát a törvény kifeje-
zetten tartalmazza.

2.4. Az ingó jelzálogjog megszûnésének törvényi esetei
és feltételei

A második zálogjogi novella egyik jelentõs újdonsága, hogy a zá-
logjog megszûnésének általános szabályain felül megállapította
az ingó jelzálogjog megszûnésének speciális eseteit és feltételeit.
Ezzel a novella megteremtette az ingó jelzálogjog fajlagos, dina-
mikus jellege érvényesülésének egyik alapvetõ feltételét, azt hogy
a gazdasági forgalomban az ingó dolgok jóhiszemû megszerzõ-
je tehermentes tulajdonjogot szerez. Ez a jelzálogjog dologi ha-
tályának lényeges korlátozását jelenti, de csak ez van összhang-
ban az ingó dolgok természetével és a gazdasági folyamatban be-
töltött szerepével. 

A hatályos szabályok szerint az ingó jelzálogjog az adott zá-
logtárgyon megszûnik, ha a zálogtárgy tulajdonjogát átruházzák,
és az átruházás megfelel a következõ esetek közül az (1)–(3) alatt
írtak valamelyikének, és fennállnak a (4)–(6) alatti feltételek:

(1) a dolog megszerzése kereskedelmi forgalomban történik;
(2) a dolog megszerzése rendes gazdálkodás körében történik;
(3) az átruházott dolog a mindennapi élet szokásos tárgyai

körébe tartozik;
(4) a szerzõ jóhiszemû;
(5) az átruházás adásvétel keretében történik, illetve;
(6) a tulajdonátruházás visszterhes8.
A törvény mindhárom fent írt esetben a „vevõ” szóval jelöli

meg a zálogtárgy megszerzõjét. Ebbõl arra lehet következtetni,
hogy a tehermentes tulajdonszerzés csak adásvétel esetében tör-
ténhet. Kereskedelmi forgalomban nem is nagyon fordul elõ az
adásvételen kívül más szerzésmód. A rendes gazdálkodás köré-
ben azonban már szóba jöhetne több más, visszterhes tulajdon
átruházást eredményezõ ügylet, mint például a szállítási, a mezõ-
gazdasági termékértékesítés és a vállalkozási szerzõdés. Sajnála-
tos, és feltehetõleg nem is szándékos szûkítésrõl van szó, amely-
nek eredményeként ezek az ügyletek – bár a gazdasági és jogpo-
litikai indokoltsága esetükben ugyanúgy fennáll – nem részesül-
nek abban a védelemben, mint az adásvétel. A harmadik szóba
jöhetõ esettel, a mindennapi élet szokásos tárgyai körébe tarto-
zó dolog átruházásával kapcsolatos megfogalmazása szintén jó-
hiszemû vevõrõl beszél, tehát az ügyletet adásvételnek tételezi,
ugyanakkor azonban további feltételként hozzáteszi azt is, hogy
a szerzés visszterhes kell, hogy legyen. Ha figyelembe vesszük
azt, hogy az adásvétel fogalmilag visszterhes, vételár ellenében
való tulajdon átruházást jelent9, akkor nem világos, hogy mirõl
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szól a szabályozás. Az értelmezési bizonytalanságra megnyugtató
választ nem találunk, jó lenne ezért egyértelmû jogszabályi szöveg,
olyan, amely minden olyan átruházást magában foglal, amelynek so-
rán a megszerzõ jóhiszemû volt (azaz a zálogjog fennállásáról nem
volt és nem is kellett, hogy legyen tudomása) és a szerzés ellenérték fe-
jében történt. A szabályozás ilyen jellegû változtatása nem csupán
az egyértelmûséget szolgálná, de kezelné a zálogjogi nyilvántar-
tás jellegébõl fakadó bizonytalanságot, és ésszerû gazdasági érde-
keket is szolgálna.

Amint erre még kitérünk, a zálogjogi nyilvántartás nem je-
lent biztosítékot arra nézve, hogy a zálogtárgy tulajdonjogának
átruházása benne átvezetésre kerül, és a zálogjog az új tulajdo-
nos neve alatt is megtalálható lesz. Ebbõl következõen elõfor-
dulhat, hogy egy jóhiszemû vevõ vagy hitelezõ, aki olyantól
vásárol, illetve szerez tulajdonjogot, aki maga is átruházás
eredményeként vált zálogkötelezetté (dologi adós), hiába te-
kint be a zálogjogi nyilvántartásba, nem találja az eladó neve
alatt a zálogjogot feltüntetve. A hatályos szabályozás alapján
bizonytalan, hogy ilyen esetben a vevõ tehermentes tulajdont, illet-
ve a hitelezõ elsõhelyi zálogjogot szerez-e. A kérdés nehézsége ab-
ban áll, hogy elvileg a zálogjog létezik, szerepel a zálogjogi
nyilvántartásban, hiszen a zálogjog létesítésekor bejegyzésre
került, de nem az aktuális, hanem csupán a bejegyzéskori tulaj-
donos neve alatt, ezért gyakorlatilag nem található meg.10 Az
elméletileg következetes magatartás valószínûleg az lenne, ha a
törvény ilyen esetekre is kimondaná a zálogjog megszûnését (a
hitelezõ esetleg szerzõdésszegés miatt fordulhat a zálogkötele-
zett ellen, illetve a fedezetelvonó szerzõdés11 szabályai szerint a
dolog megszerzõje ellen).

2.5. A jövõbeni zálogjog

Az ingó jelzálogjog fajlagos és dinamikus jellegébõl következik,
hogy ki kell, hogy terjedjen az ingó vagyontárgyak körülírással
meghatározott körébe a zálogjog alapítását követõen bekerülõ
dolgokra. Ez is az ingóknak mint forgóeszközöknek a gazdálko-
dásban betöltött szerepébõl fakadó sajátosság; egyúttal ellentéte-
lezése annak, hogy e folyamatban a dolgok egy része kikerül a
zálogtárgyak körébõl.

Az elsõ novella „A zálogjog tárgya” címszó alatt – általános
jelleggel, a zálogjog valamennyi fajtájára vonatkozóan – úgy
rendelkezett, hogy a zálogjog kiterjedhet olyan dologra is,
amely felett a zálogkötelezett a zálogszerzõdés megkötése után
szerez rendelkezési jogot.12 Szó szerinti olvasatban ez a szabály
azt jelentette, hogy a zálogjog létrejön, megalapítható, függet-
lenül attól, hogy a zálogkötelezettet megilleti-e az adott dolog
feletti rendelkezési jog. Ez azonban nyilvánvaló képtelenség,
hiszen a zálogjog alapítása a dolog feletti rendelkezési jog gya-
korlásának egyik esete, tehát zálogjog alapításának elõfeltétele,
hogy a zálogkötelezett a zálogtárgy felett rendelkezési joggal
rendelkezzen; következik ez a nemo plus iuris elvébõl és a téte-
les szabályokból is13. Zálogjog tehát rendelkezési jog hiányában
nem alapítható. A jogszabály célja valójában az volt, hogy le-
hetõvé tegye feltételes jelzálogjog létesítését, úgy, hogy a zá-
logjog automatikusan létrejön a feltétel bekövetkezésével azaz
a zálogtárgy feletti rendelkezési jog megszerzésével. Az igazi
szabályozási kérdés tehát az, hogy mikor jön létre a zálogjog,
és hogyan alakul a zálogjogok rangsora. Az elsõ novella a jövõ-
beni zálogjog megengedése tekintetében elõrelépést jelentett,
annak jellegével és tartalmával kapcsolatban azonban bizonyta-
lanságot eredményezett. A második novella megerõsítette a
jövõbeni zálogjog intézményét, és tisztázta a rangsorral kap-
csolatos valamint egyéb vitatott kérdéseket: jövõbeni zálogjog
alapítása csak az ingók és a követelések körében lehetséges; a
zálogjog a bejegyzés ellenére sem hatályos addig, amíg a zálog-
kötelezett a rendelkezési jogot meg nem szerezte.14

2.6. A zálogtárgy hasznosítása

A jelzálogjog fogalmi eleme, hogy a zálogkötelezett jogosult a zá-
logtárgyat a zálogjog megalapítását követõen is a birtokában tar-
tani, használni és hasznosítani15. A törvény a zálogtárgy védelmé-
re vonatkozó szabályokat is ehhez igazodóan állapítja meg: a zá-
logkötelezett köteles a zálogtárgy épségét megõrizni, a zálogjo-
gosultat pedig különbözõ jogok illetik meg abban az esetben, ha
a zálogtárgy épsége veszélyben van, vagy az állaga romlik16. A ha-
tályos törvény azonban figyelmen kívül hagyja azt, hogy e jogo-
sultságoknak és kötelezettségeknek eltérõ a tartalmuk ingók és in-
gatlanok (pontosabban: lajstromozott és nem lajstromozott dol-
gok) esetén. A jogalkotó e szabályok megfogalmazása során elsõ-
sorban az ingatlanra volt tekintettel, és figyelmen kívül hagyta az
ingó jelzálogjog sajátosságait.17 Az alapvetõ különbség abban áll,
hogy ingóságokkal kapcsolatban gazdaságilag értelmesen nem
beszélhetünk használatról és hasznosításról anélkül, hogy a dolog
elhasználását, átalakítását, elfogyasztását, illetve elidegenítését be-
leértenénk. A jelzálogjog lehetõségének ingóságokra való kiter-
jesztése csak akkor töltheti be a szerepét, ha a zálogtárgy haszná-
latának és hasznosításának joga magában foglalja az itt említett
hasznosítási módokat, és ezek, illetve az ezek következtében be-
álló változások önmagukban nem minõsíthetõek a zálogtárgy ép-
sége veszélyeztetésének, állaga romlásának. 

A törvény a „rendeltetésszerû” használat és hasznosítás jogát
biztosítja a zálogkötelezett számára. Annak a kérdésnek a megvá-
laszolásához, hogy valamely dolog használata, illetve hasznosítása
mikor tekinthetõ rendeltetésszerûnek, két körülményt kell meg-
vizsgálnunk. Egyrészt azt kell megvizsgálni, hogy az adott haszná-
lati mód összhangban van-e az adott dolog természetével. Ezenfe-
lül figyelembe kell venni a zálogkötelezett gazdasági tevékenységét
is. Így valamely használat vagy hasznosítás akkor rendeltetésszerû,
ha megfelel az adott dolog természetének és összhangban van a
zálogkötelezett gazdálkodásának normális rendjével. Ez utóbbi
követelmény különösen akkor jelentõs, amikor a zálogtárgy hasz-
nosítása annak értékesítésével történik. Az értékesítés akkor tekint-
hetõ rendeltetésszerûnek, ha arra a zálogkötelezett rendes gazdál-
kodása körében kerül sor. Árutermelõ gazdaságban elvileg min-
den dolog értékesítésre való. Azt kell ezért vizsgálni, hogy az adott
dolognak mi a funkciója a zálogkötelezett gazdálkodásában. Így
például egy tartós használatra rendelt dolog értékesítése rendelte-
tésszerû lehet egy ilyen termékeket forgalmazó kereskedelmi válla-
lat esetében, de általában nem rendeltetésszerû olyan vállalat ese-
tében, amely ezzel az eszközzel végez gyártó tevékenységet.

Ezen okok miatt szükséges, hogy – mind a jogalkotás, mind
pedig a jogalkalmazás során – a biztosítékot és a fedezet meglé-
tét ne statikusan, hanem dinamikusan vizsgáljuk. Statikus szem-
léletben általában elfogadhatatlan a fedezetül szolgáló eszközök
eladása. A dinamikus szemlélet ezzel szemben azt követeli, hogy
vegyük figyelembe az ingó jelzálogjog tipikus tárgyait alkotó for-
góeszközöknek azt a sajátosságát, hogy rendeltetésszerû felhasz-
nálásuk magában foglalja értékesítésüket. Ezekben az esetekben a
hitel közgazdasági értelemben vett fedezettségének követelménye
elsõsorban az adós gazdasági tevékenységének folyamatos fenn-
tartását, ezen belül a készlet-elemek folyamatos körforgását kí-
vánja meg, amelynek pedig szerves része az értékesítés.

Az itt írt dinamikus szemlélet szükségessége szorosan össze-
függ az ingó jelzálogjog elõzõekben említett fajlagos jellegével,
és mindkettõ az ingó dolgok sajátosságainak valamint a gazdasá-
gi folyamatokban betöltött szerepének a következménye. Az elõ-
zõekbõl két következmény adódik:

(1) a törvény egyértelmûen kifejezésre kell, hogy juttassa azt,
hogy ingó jelzálogjog esetén a használat joga magában fog-
lalhatja a feldolgozás és értékesítés lehetõségét,

(2) az ingó jelzálogszerzõdéseknek fontos tartalmi elemét képe-
zi annak meghatározása, hogy a zálogkötelezett milyen kere-
tek között jogosult a zálogtárgyak értékesítésére.
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2.7. A zálogtárgy meghatározása a szerzõdésben

2.7.1. A zálogtárgy egyedi meghatározásának követelménye

Az elõzõekben bemutattuk az ingó jelzálogjog fajlagos jellegét.
Ezzel nincsenek teljesen összhangban a hatályos törvénynek a zá-
logtárgy szerzõdésben való meghatározásának módjára vonatko-
zó szabályai. Az elsõ zálogjogi novella bevezette az ingó jelzálog-
jog intézményét, azonban fenntartotta az egyedi meghatározás
követelményét (még, ha a gyakorlat ezt, szükségszerûen, nem is
vette ilyen szigorúan). A novella a zálogtárgy körülírással való
meghatározását csak vagyont terhelõ zálogjog esetében tette le-
hetõvé, a vagyont terhelõ zálogjog egyik fõ megkülönböztetõ sa-
játossága éppen a zálogtárgyak egyedi megjelölésének hiánya
volt18. A második zálogjogi novella rugalmas, de természetét te-
kintve kógens szabályokat állapít meg a zálogszerzõdés tartalmá-
ra a zálogtárgy meghatározásának módja tekintetében. Ez a sza-
bályozási mód eltér a szerzõdéses szabadság általános elvétõl,
amelynek alapján a szerzõdések tárgyát képezõ szolgáltatás meg-
határozható akár egyedileg, akár pedig fajta és mennyiség sze-
rint19. Ennek esetleges oka lehet az, hogy a Ptk.-nak a zálogtárgy
meghatározására vonatkozó szabályaiban nem válik el a zálog-
szerzõdés tárgya és az ennek alapján létrejövõ zálogjog tárgya; e
szabályok nem csupán a zálogtárgynak a zálogszerzõdésben, ha-
nem a zálogjogi nyilvántartásban való meghatározására is vonat-
koznak. A zálogjogi nyilvántartásban a zálogtárgyat a zálogszer-
zõdés alapján tüntetik fel, azaz, ha a zálogszerzõdés egyedileg
határozza meg a zálogtárgyat, akkor ezt a nyilvántartás is így
fogja tartalmazni, ha viszont körülírással, akkor a nyilvántartás
sem fogja a zálogjog tárgyát képezõ ingóságokat egyedileg fel-
tüntetni. A zálogszerzõdésnek a zálogtárgy meghatározását
olyan módon kell tartalmaznia, hogy az alkalmas legyen arra,
hogy a zálogjog létrejöjjön, és, a zálogjog fennállása alatt, min-
dig egyértelmûen azonosíthatóak legyenek azok a dolgok, ame-
lyeket a zálogjog terhel. Ennek érdekében – továbbra is a zálog-
jog dologi jogi jellegébõl kiindulva – fõszabályként a hatályos
szabályozás is a zálogtárgy egyedi megjelölését kívánja meg.

2.7.2. Kivételek az egyedi meghatározás követelménye alól

A második zálogjogi novella ugyanakkor széles körben kivételt
teremtett az egyedi meghatározás követelménye alól. Eszerint a
zálogtárgy körülírással határozható meg, ha a következõ két fel-
tétel valamelyike fennáll:

(1) egy zálogjog több zálogtárgyat terhel, vagy
(2) a zálogtárgy egyedi megjelölése nem lehetséges20.

2.7.2.1. A zálogjog több zálogtárgyat terhel

Az ingó jelzálogjog elsõdleges alkalmazási területe a gazdaság, és
itt az ingó zálogjog általában több, gyakran igen nagy számú
dolgot terhel. Erre az esetre a törvény tehát egyértelmû, általá-
nos felmentést ad az egyedi meghatározás követelménye alól.
Ezt a szabályt elsõsorban nyilvánvalóan praktikus megfontolások
igényelték, hiszen nagyszámú zálogtárgy esetén az egyedi meg-
jelöléshez való ragaszkodás akadályát képezhetné a jelzálogjog
létesítésének. Gyakorlati igények megkívánják, hogy a zálogjogi
szabályozás tegye lehetõvé azt, hogy ugyanaz a zálogjog kiter-
jedhessen több zálogtárgyra (például egy könyvtárban levõ vala-
mennyi könyvre, egy raktár teljes készletére, egy üzemcsarnok
valamennyi gépére stb.), anélkül, hogy a zálogjog létesítése so-
rán ezeket a zálogtárgyakat egyedileg meg kellene határozni.
Mégsem igazán szerencsés a jogalkotó által alkalmazott megkü-
lönböztetés, amely elsõdlegesen azt nézi, hogy egy vagy több
dolog alkotja-e a zálogjog tárgyát. A zálogjog mint dologi jog
szempontjából nem a számosság a meghatározó. Ennél jelentõ-

sebb szempont az, hogy a zálogjog tárgyát képezõ dolgok változhat-
nak-e a zálogjog fennállása alatt. Ha igen, és a gazdasági életben
ez a jellemzõ, akkor az egyedi megjelölés gyakorlatilag megvaló-
síthatatlan. Több zálogtárgy körülírással való meghatározásának
a praktikus szempontokon túlmenõ jelentõsége éppen az, hogy
közvetetten lehetõvé teszi a zálogtárgyak változását a zálogjog
fennállása alatt. 

2.7.2.2. Egyedi meghatározásra alkalmatlan zálogtárgy

Abban az esetben, ha a jelzálogjog tárgyául egyetlen ingóság
szolgál, a zálogtárgy körülírással való megjelölése csak akkor al-
kalmazható, ha az egyedi megjelölés nem lenne lehetséges. Rit-
kán fordul elõ a gazdasági életben, hogy ingó jelzálogjog tár-
gyául egyetlen dolog szolgál, ha mégis, akkor viszont valószínû-
leg az nem olyan dolog, amely a rendes gazdálkodás körében rö-
vid idõn belül elhasználásra vagy elidegenítésre kerül. Ez tehát
elvileg indokolhatja az egyedi megjelölés megkövetelését. A sza-
bályozás kógens jellege azonban elhatárolási kérdéseket vet fel:
Mi különbözteti meg az egyedi megjelölést a körülírástól? Mikor
lehetséges, illetve nem lehetséges az egyedi megjelölés? Úgy
gondolom, egyedi meghatározásról akkor beszélhetünk, ha a zá-
logtárgy rendelkezik valami olyan egyértelmû megkülönböztetõ
ismérvvel vagy megnevezéssel, amelynek alapján egyértelmûen
azonosítható. Az egyedi meghatározásra elsõsorban az ingatla-
nok és egyéb lajstromozott dolgok alkalmasak, amelyek a nyil-
vántartási adataik alapján biztonságosan megkülönböztethetõk a
hasonló dolgoktól. Ezekben az esetekben az egyedi meghatáro-
zás ezeknek a nyilvántartásban szereplõ azonosító adatoknak a
segítségével történhet. Nem lajstromozott ingóságok azonban
csak ritkán rendelkeznek olyan névvel, jellel, vagy egyéb azono-
sító adattal, amelynek révén egyedi megjelölésük, azonosításuk
és más hasonló dolgoktól való megkülönböztetésük megbízha-
tóan lehetséges. Gépek, berendezések általában el vannak látva
gyártási számmal, ezekkel kapcsolatban viszont arra kell figye-
lemmel lenni, hogy gyakran olyan kisebb egységekbõl, alkatré-
szekbõl állnak, amelyek önmagukban is forgalomképesek, és
gyakran cserélik õket (mint például a számítógépek esetében).
A gyakorlatban tehát, általában olyan esetben is meg kell eléged-
ni a zálogtárgy körülírással való meghatározásával, amikor a zá-
logjog tárgyát egyetlen dolog képezi.

A gazdaságban az ingóságok jelentõs részét forgó eszközök
alkotják, ezek a gazdasági folyamatokban viszonylag rövid idõ
alatt többszörös tulajdonosváltozáson és átalakuláson mennek
keresztül, mégpedig úgy, hogy ennek során nem õrzik meg
egyediségüket. Ingóságok egyedi megjelölése, ahogy ezt a lajst-
romozott dolgok esetében értjük, általában nem lehetséges, va-
lódi egyedi jelzálogjogot csak lajstromozott dolgokon lehet ala-
pítani. Ingóságok esetében a gyakorlatban tényleges egyedi meg-
határozásra ritkán kerülhet sor, a törvény által kivételként meg-
jelölt eset – a zálogtárgy körülírással való meghatározása – álta-
lában a fõszabály. Ezért úgy gondolom, a szabályozást e tekintetben
is a realitásokhoz kellene igazítani, és a zálogjogi nyilvántartásba
való bejegyzéssel alapítható zálogjog tekintetében általános jelleggel
megengedni a körülírás alkalmazását.

2.8. A zálogjogi nyilvántartás 

2.8.1. A zálogjogi nyilvántartás sajátos jellege

Az új Ptk. Koncepciója állást foglal amellett, hogy: „Fokozni kell
a zálogjogi nyilvántartás közhitelûségét.”21. A Koncepcióból
nem állapítható meg, hogy milyen megfontolás eredménye ez az
állásfoglalás; úgy gondolom, hogy az a zálogjogi nyilvántartás
sajátos természetének és szerepének meg nem értésébõl fakad-
hat. Az ingóságok nagy része nincs, és a dolog természetébõl fa-
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kadóan praktikusan nem is lehet lajstromozva. Ebbõl követke-
zõen a zálogjogi nyilvántartás nem reál-, hanem perszonálfo-
lium. Dologi jognak perszonálfoliumban való nyilvántartása szá-
mos probléma forrása, különösen, ha a nyilvántartásnak konsti-
tutív és közhitelû jelleget tulajdonítunk. Ebbõl fakad az is, hogy
a zálogjogi nyilvántartás szinte semmilyen tekintetben (a dolog
léte, jogi státusa, a tulajdonos személye) nem képes az ingatlan-
nyilvántartást megközelítõ biztonságot nyújtani. 

A zálogjog létesítésekor a zálogjogi nyilvántartás – az ingatlan-
nyilvántartástól eltérõen – semmilyen információt nem nyújt a te-
kintetben, hogy a zálogtárgy létezik-e, annak a zálogkötelezett a
tulajdonosa-e. A zálogjog fennállása alatt az ingó zálogtárgy sor-
sának megbízható nyomon követése általában szintén nem lehet-
séges. A zálogjogi nyilvántartás nem alkalmas arra, hogy a dolog
státuszának a zálogjog létesítését követõ változásáról megbízható
információval szolgáljon. Nincs és nem is teremthetõ intézmé-
nyes garancia például arra, hogy a tulajdonosváltozások a nyil-
vántartásban megjelennek. Ebbõl következõen elõfordulhat,
hogy az ingóság második és azt követõ elidegenítése vagy meg-
terhelése esetén a jogszerzõ nem szerez tudomást a már koráb-
ban, a megelõzõ tulajdonos neve alatt alapított zálogjogról, és így
bizonytalan jogi helyzetbe kerül, esetleg zálogjoggal terhelt dol-
got szerez, annak ellenére, hogy jóhiszemû és körültekintõ volt.
Erõsíthetné a zálogjogi nyilvántartás megbízhatóságát, ha lenne
olyan törvényi elõírás, amely a zálogkötelezett kötelességévé ten-
né a zálogtárgy átruházása esetén annak bejegyeztetését a zálog-
jogi nyilvántartásba22. Ilyen elõírás sem jelentene garanciát a vál-
tozások teljes körû nyilvántartására, de legalább növelné ennek az
esélyét, és e kötelezettség elmulasztása mint jogellenes magatar-
tás, kártérítési igény alapjául szolgálna.

A hatályos törvény azonban semmit nem mond a zálogjogi
nyilvántartásnak az ingatlan-nyilvántartásétól különbözõ sajátos
természetérõl. Az elsõ zálogjogi novella a nyilvántartást korláto-
zás nélkül közhitelesnek minõsítette, a második novella nyomán
a közhitelûség a zálogszerzõdés létrejöttére korlátozódott23. Még
ez a szabály is indokolatlannak tûnik, hiszen a törvény alapján
amúgy is egyértelmû, hogy zálogjognak a nyilvántartásba való
bejegyzésére csak zálogszerzõdés alapján van lehetõség. Ennek
az új szabálynak tehát valójában negatív üzenete van: a nyilván-
tartás az oda bejegyzett tények, jogok tekintetében nem közhite-
lû. Az ezzel adekvát szabályozás viszont a közhitelûségrõl való
hallgatás lenne. A szabályozásnak – a Koncepcióban írtakkal
szemben – nem a közhitelûség erõsítésének irányába kellene
mennie, hanem egyértelmûvé kellene tennie, hogy a zálogjogi
nyilvántartásba való bejegyzés csupán egy figyelmeztetõ eszköz: a
nyilvántartásba való bejegyzés nélkül harmadik személyekre ki-
terjedõ hatályú zálogjog nem jöhet létre, de a bejegyzés nem ga-
rantálja sem a zálogjog létrejöttét, sem pedig az abban bekövet-
kezett vagy azt érintõ változások láthatóvá tételét.

2.8.2. A bejegyzés konstitutív hatálya

A hatályos törvény szerint a zálogjogi nyilvántartásba való be-
jegyzésnek a zálogjog létrejötte szempontjából konstitutív hatá-
lya van24. A szabályozás e tekintetben is egységesen kezeli az in-
gatlan-nyilvántartást és a zálogjogi nyilvántartást. Láttuk azon-
ban, hogy az ingó jelzálogjog esetében a zálogjog dologi hatá-
lya csak nagyon korlátozottan érvényesül. Már említettük, hogy
ingó jelzálogjog esetében megfontolandó a dologi és a kötelmi
jogi hatások elkülönítése és önálló elismerése.25 Ez felveti azt a
kérdést, hogy szükséges-e a zálogjog egésze szempontjából a
bejegyzésnek konstitutív hatályúnak lennie. Nem lehet-e – az
USA zálogjogi szabályozását követve26 – azt mondani, hogy a
zálogjog a felek egymás közötti viszonyában létrejön a zálog-
szerzõdés megkötésével, harmadik személyekre kiterjedõ hatá-
lya azonban csak a bejegyzéstõl van. Ez a megoldás talán köze-
lebb állna e zálogjog kötelmi jogias természetéhez, és összhang-

ban állna azzal a javaslatunkkal is, amely szerint a nyilvántartás-
ba bejegyzendõ, illetve bejegyezhetõ ügyletek körét bõvíteni
kellene.27

2.8.3. A zálogjogi nyilvántartás kiterjesztése

A zálogjogi nyilvántartás elõzõekben írt korlátai mellett is jelen-
tõs szerepet tölt be a dologi biztosítékok széles körében. Nem
lajstromozott ingóságon jelzálogjogot alapítani csak a nyilván-
tartásba való bejegyzéssel lehet. Megfontolásra javasolnám a be-
jegyzési kötelezettség elõírását további biztosítékokra valamint
dologi biztosítéki elemet magukban hordozó ügyletekre:

2.8.3.1. Zálogjog jogon és követelésen

Amint erre késõbb részletesen is kitérünk, a jogok és követelé-
sek tekintetében is differenciál a szabályozás a szerint, hogy a
zálogjog tárgyául szolgáló jog lajstromozva van vagy nincs a
lajstromozott jogok elzálogosítása a lajstromba való bejegyzés-
sel történik, a nem lajstromozott jogok és a követelésen alapí-
tott zálogjog azonban semmilyen nyilvántartásba nincs beje-
gyezve. A zálogjogi nyilvántartás csak az ingó dolgokon alapí-
tott zálogjogok nyilvántartása. Úgy gondolom, semmi nem
indokolja azt, hogy a jogok és kötelezettségek elzálogosítása
– ahhoz, hogy az harmadik személyekre kiterjedõ hatállyal
rendelkezzen – ne legyen ugyanúgy nyilvántartásba véve, mint
az ingók zálogjoga28.

2.8.3.2. Lízing

A pénzügyi lízing egy finanszírozási konstrukció, amelyben a
biztosítékul szolgáló dolog formailag a finanszírozó tulajdonát
képezi. A látszat szerint a dolog tulajdonosa az adós, hiszen az
õ birtokában van és õ használja az adott eszközt, amely azon-
ban biztosítékul a finanszírozó tulajdonában van. Jelenleg a lí-
zingnek sem a hitelbiztosítéki, sem pedig a csõdjogi vonatkozá-
sai nincsenek megnyugtatóan rendezve. Harmadik személyek
érdekeinek védelme érdekében célszerû lenne a jelenlegi zálog-
jogi nyilvántartást kiterjeszteni a zálogjog mellett az egyéb do-
logi biztosítéki jogokra, így például a lízingre, mint a jog által
elismert biztosítéki célú tulajdonjog fõ esetére, és – e jogok har-
madik személyekkel szembeni érvényesíthetõségének elõfeltéte-
leként – elõírni azok bejegyzését. Ez a megoldás azt szolgálná,
hogy a gazdasági életben elõforduló finanszírozási, biztosítéki
megoldások a gyakorlat számára legjelentõsebb szempontokból
egységesen mûködjenek, így például egységesen érvényesüljön
az a követelmény, hogy a nyilvánosság rendelkezésére álljon egy
olyan független forrás, amelybõl a dologi biztosítékok léte fel-
ismerhetõ. Ez a szempont érvényesül az amerikai biztosítéki
szabályozásban is, amely egyre több ország biztosítéki szabályo-
zása számára szolgál mintaként.

2.8.3.3. Faktoring

A faktoring a kintlévõségek (kereskedelmi követelések) finan-
szírozásának egy módja, amelyben a „tulajdonjog” (pontosab-
ban a követelés jogosulti pozíciója) szintén a finanszírozó biz-
tosítékául szolgál. Az elõzõekben kifejtettük, hogy a zálogjogi
nyilvántartást célszerû lenne kiterjeszteni a követeléseken alapí-
tott zálogjogra és a zálogjog mellett az egyéb dologi biztosíté-
ki megoldásokra is. Ebbõl következõen a követelések faktoring
keretében vagy egyébként biztosítéki célból történõ engedmé-
nyezésére is javasolnám kiterjeszteni a zálogjogi nyilvántar-
tást (amint ezt az imént példaként említett UCC 9. cikk is te-
szi).
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2.8.4. Mi alapján történjék a bejegyzés a zálogjogi
nyilvántartásba?

A hatályos törvény – a nyilvántartás közhiteles jellegével össz-
hangban –, a (közokiratba foglalt) zálogszerzõdés alapján teszi
lehetõvé a zálogjogi nyilvántartásba való bejegyzést. Ha azonban
elvetjük a zálogjogi nyilvántartás közhiteles státuszát (amint
nagyrészt ezt már a hatályos szabályozás is megtette), akkor in-
dokolatlan megkövetelni az alapul szolgáló jogügyleti okiratok be-
nyújtását. E helyett elegendõ lenne egy, a felek által aláírt, meg-
határozott (de a jelenleginél szûkebb körû) adatokat tartalmazó
bejegyzés iránti kérelem. Az eljárás ilyen megváltoztatása össz-
hangban lenne a zálogjog természetével és segítené  annak tuda-
tosítását, hogy a zálogjogi nyilvántartás szükségszerûen lényege-
sen eltér az ingatlan-nyilvántartástól, szerepe elsõsorban a figye-
lemfelhívás, nem pedig az, hogy annak alapján meghatározott
dolgok jogi státusza meghatározható legyen (amely funkcióra a
zálogjogi nyilvántartás alkalmatlan). Ezen felül, természetesen
gyakorlati szempontból is nagymértékben megkönnyítené az el-
járást, és különösen a zálogszerzõdéseket üzemszerûen kötõ hi-
telintézetek számára jelentene jelentõs könnyebbséget.

2.9. Az ingó jelzálogjog létesítése – közokirati kényszer

Ingó jelzálogjog létesítésének egyik követelménye, hogy a zálog-
szerzõdést közjegyzõi okiratba kell foglalni. E szabályozással
kapcsolatban két probléma vetõdik fel, egy jogértelmezési és egy
célszerûségi. 

2.9.1. Érvényességi kellék-e a közokiratba foglalás?

A hatályos szabályok alapján zálogjognak a zálogjogi nyilvántar-
tásba való bejegyzésére, és így magának a zálogjognak a létreho-
zására a zálogszerzõdés közjegyzõi okiratba foglalása nélkül nem
kerülhet sor.29 Nem egyértelmû ugyanakkor, hogy a közjegyzõi
okiratba foglalás a zálogjog vagy pedig a zálogszerzõdés érvényes
létrejöttének az elõfeltétele. E kérdésnek az elméleti tisztázatlan-
ságon túl jelentõséget ad az a körülmény, hogy a zálogszerzõdés-
be foglalt kötelmi kötelezettségek a dologi hatályú zálogjog létre-
jöttét megelõzõen is értékkel bírnak a felek számára30. Ez még ak-
kor is igaz, ha a kötelmi hatályú zálogjog lehetõségét nem fogad-
juk el; ha azonban kodifikálásra kerülne a kötelmi hatályú zálog-
jog, akkor ez a kérdés még nagyobb jelentõséget kap. A jövõre
nézve is tisztázandó kérdés tehát a következõ: az írásban megkö-
tött zálogszerzõdés érvényesen létrejön-e, és annak alapján a felek
kötelesek-e megfelelõen eljárni a zálogjog létrehozatala érdekében
(így, többek között, a szerzõdést – ha ez a követelmény fennma-
rad – közokiratba foglaltatni), vagy pedig a közokiratba foglalás
nélküli zálogszerzõdésnek nincs semmilyen joghatása? 

2.9.2. Indokolt-e a zálogszerzõdés közjegyzõi okiratba
foglalásának a kötelezettsége?

Nem világos, hogy a zálogszerzõdés kötelezõ közjegyzõi okirat-
ba foglalása milyen elõnyt, illetve védelmet nyújt a felek vagy a
jogrend számára. A zálogszerzõdés kötelezõ közjegyzõi okiratba
foglalása jogrendszerünktõl idegen, sem ingatlan jelzálogjog lé-
tesítéséhez, ingó vagy ingatlan dolog tulajdonjogának átruházá-
sához, sem pedig egyéb jelentõs ügyletekhez (pl. gazdasági tár-
saság alapításához) nem szükséges. A gyakorlatban jelzálogjog
tipikusan kereskedelmi, pénzügyi ügylethez kapcsolódik, amely
ügyletekben amúgy is biztosítva van a szakértõk közremûködé-
se; az elsõ novella által bevezetett és a hatályos szabályozás által
is fenntartott közokirati kényszer indokolatlan bonyodalmat, ké-
sedelmet és költségnövekedést okoz. A közokirati kényszer felte-

hetõleg összefügg az ingó jelzálogjog újszerûségével és természe-
tének, valamint a zálogjogi nyilvántartás funkciójának kezdeti
félreértésével. Láttuk azonban, hogy hibás a zálogjogi nyilván-
tartást közhitelû nyilvántartásként szabályozni, ennek megfelelõ-
en szükségtelen a bejegyzés alapjául közokiratot megkívánni. Az
ingó jelzálogjog megteremtésének mintájául szolgáló amerikai
szabályozás31 pl. csak egy egyszerû, csupán néhány alapadatot
tartalmazó nyilatkozatot kíván a bejegyzéshez, amely nyilatkozat
a legtöbb tagállamban az interneten keresztül is megtehetõ.
Mindezek alapján indokolt lenne megfontolni azt, hogy az ingó
jelzálogjogot ne kizárólag közokirat, hanem teljes bizonyító ere-
jû magánokirat alapján is lehessen létesíteni.

2.10. Zálogjog lajstromozott ingóságokon

A dolgok mint a jelzálogjog lehetséges tárgyai között elsõsor-
ban aszerint teszünk különbséget, hogy azok ingók vagy ingat-
lanok. Az ingatlanok lajstromozva vannak, az ingóságok lajst-
romba vétele viszont tipikusan nem lehetséges. Az ingóságok
nagy csoportján belül is vannak azonban olyan dolgok, amelyek
lajstromozva vannak (repülõk, hajók, gépjármûvek, bizonyos
mûkincsek, a névre szóló részvények stb.). Ezeknek az ingó
dolog lajstromoknak a jogi jellege különbözõ. Indokolt, hogy
azokban az esetekben, amelyekben e dolgok jogi státusának megvál-
toztatásához amúgy is szükséges a nyilvántartásba való bejegyzés,
jelzálogjogot is lehessen a lajstromba való bejegyzéssel alapítani. El-
sõsorban éppen erre tekintettel ad a törvény felhatalmazást ar-
ra, hogy jogszabály ingó jelzálog alapításának módját az általá-
nostól eltérõen is megállapíthassa.32 Jelenleg két ingó lajstrom,
a hajók és a repülõgépek lajstroma tekintetében rendelkezik úgy
a jogszabály, hogy a zálogjog megalapítása e lajstromokba való
bejegyzéssel történik33. A jelzálogjog szempontjából tehát a dol-
goknak ingókra és ingatlanokra való felosztása mellett jelentõ-
sége van a lajstromozott és nem lajstromozott dolgokra való fel-
osztásnak is; az ingatlanok a lajstromozott dolgok tipikus pél-
dáinak tekinthetõk. 

Amint láttuk, a zálogjogi nyilvántartás több szempontból
sem ideális, a dolog lajstromba való bejegyzéssel alapított zálog-
jog a zálogjogosult számára több szempontból is nagyobb biz-
tonságot jelent, mert erõsebben érvényesülnek a zálogjog dolo-
gi jogi vonásai. A reálfóliumból fakadó elõnyöket úgy lehet szélesebb
körre kiterjeszteni, hogy kiterjesztjük azoknak az ingóságoknak a kö-
rét, amelyek esetében a zálogjog alapítása nem a zálogjogi nyilván-
tartásba, hanem az adott dolgot nyilvántartó lajstromba való bejegy-
zéssel történik. Célszerû lenne ezt minden olyan nyilvántartással
kapcsolatban elõírni, amely egyedileg megkülönböztetve, teljes
körûen tartalmazza az adott fajtába tartozó valamennyi dolgot és
az azokhoz kapcsolódó dologi jogokat, és ebbõl következõen je-
lentõsen nagyobb biztonságot jelent mind a hitelezõk, mind pe-
dig általában a forgalom számára. Fontos lenne, hogy a polgári
jogi kodifikációhoz kapcsolódva megtörténjen ezeknek az ingó
lajstromoknak is a felülvizsgálata és annak eldöntése, hogy me-
lyek azok a nyilvántartások, amelyek alkalmasak arra, hogy
egyúttal jelzálogjogi nyilvántartásként is mûködjenek. Kézenfek-
võ és gyakorlati szempontból is jelentõs példaként a gépjármû-
veket említhetjük, amelyek, a hajókhoz és repülõgépekhez ha-
sonlóan, lajstromozva vannak. A gépjármûvek tulajdonjogával
vagy jogi státuszával kapcsolatos lényeges változások mind köte-
lezõen feltüntetésre kerülnek e nyilvántartásban, az átruházás so-
rán nem kerülhetõ meg a nyilvántartással kapcsolatos hatósági
eljárás34. Célszerû lenne ezért, ha a gépjármûveket terhelõ jelzálogjo-
got is e nyilvántartásba való bejegyezéssel lehetne alapítani. Ennek
gyakorlati szerepe is jelentõs lenne, hiszen a gépjármûvek külön-
bözõ finanszírozási konstrukciók keretében való megvásárlásá-
nak kiterjedt gyakorlata van. Ennek megvalósításához nem kell a
Ptk.-t módosítani, mert az jelenleg is megengedi, hogy külön
jogszabályok a zálogjog létrejöttére speciális szabályokat állapít-
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sanak meg, hanem csupán az erre alkalmas nyilvántartási rend-
szerekrõl szóló jogszabályban kellene elõírni a zálogjognak e
nyilvántartásokba való bejegyzését.

3. JOGON ÉS KÖVETELÉSEN ALAPÍTOTT
ZÁLOGJOG

3.1. A zálogjog tárgya

3.1.1 Az immateriális javak dologi jellege

A jogok és követelések a gazdálkodók vagyonának lényeges ré-
szét képezik, fontos ezért, hogy ezek a vagyonelemek hitelezési
biztosítékul is szolgálhassanak. Korántsem magától értetõdõ
azonban, hogy a zálogjognak jogok és követelések tárgyai lehet-
nek. Zálogjog alapítása a tulajdonjog egyik részjogosítványának,
a rendelkezési jognak a gyakorlása, amelynek eredményeként do-
logi jog keletkezik35. Hatályos jogunk szerint viszont, tulajdon-
jognak csak birtokba vehetõ dolog lehet a tárgya36. Ebbõl követ-
kezõen zálogjogot is csak olyan vagyontárgyon lehetne alapítani,
amely tulajdonjognak is tárgya lehet, és általában a tulajdonjog
és az egyéb dologi jogok tárgyainak a köre megegyezik. Megtö-
rik a kódex belsõ logikája azzal, hogy zálogjog alapításának lehe-
tõségét a dolgokon túl kiterjeszti az átruházható jogokra és kö-
vetelésekre is. A jog és a követelés eredendõ természetét tekint-
ve nem dologi jellegû. A kereskedelem fejlõdésével azonban
mindinkább elõtérbe kerül ezek gazdasági értéke, amelynek tel-
jes érvényesüléséhez szükséges az átruházás lehetõségének bizto-
sítása. Az átruházhatóság viszont – ha nem is fizikai értelemben,
de forgalmi szempontból mindenképpen – dolog-jelleget ad a
jogoknak. Mondhatjuk, hogy e tekintetben a zálogjogi szabályo-
zás megelõzte a Ptk. egyéb dologi jogi szabályait. 

A Ptk. Koncepció célul tûzi ki a dologi jogok dologtárgyúsá-
gának lazítását37, a zálogjogi szabályozásban ez már megtörtént,
azonban a jogok és követelések jogi jellegével kapcsolatban fenn-
álló bizonytalanság a zálogjog terén is érvényesül. A Ptk., elvileg
helyesen, a zálogtárgy céljára szolgáló jogok és követelések szá-
mára azt a kritériumot határozza meg, hogy átruházhatóak kell,
hogy legyenek38. Ezzel lényegében azt mondja, hogy zálogjogi
szempontból nincs speciális követelmény, de az olyan jog vagy
követelés, amely a rá vonatkozó szabályok szerint sem forgalom-
képes, az ki van zárva a dologi biztosítékok körébõl. Ahhoz, hogy
a zálogjogi szabályozás megfelelõen ráépülhessen a jogok és követelések
státuszát meghatározó szabályokra, az lenne szükséges, hogy ez utób-
biakból egyértelmûen kiderüljön, hogy (1) melyek azok a jogok és kö-
vetelések, amelyek átruházhatóak, és, hogy (2) mi ezek átruházásá-
nak a módja.

3.1.2. A jogok és követelések megkülönböztetése

A jogok és a követelések egyaránt immateriális jószágok, azon-
ban alapvetõ különbség közöttük az, hogy a jogok abszolút, a
követelések pedig relatív szerkezetû jogviszonyok. A zálogjogi
szabályok ezt a különbséget figyelmen kívül hagyva, egységesen
kezelik ezeket. A második novella, miközben a korábbinál job-
ban figyelembe veszi a követelések sajátosságait, az elzálogosított
követelés jogosultja és kötelezettje közötti kétoldalú kapcsolatot,
nem tükrözi kellõen a jogok jellemzõen abszolút szerkezetét. Ez
a törvény alkalmazása során alkalmanként nehézséget okoz.
A kodifikáció során differenciáltabb szabályozásra van szükség,
annak érdekében, hogy megfelelõen érvényesüljön a jogok és kö-
telezettségek természetében meglévõ eltérés.

3.2. A zálogjog keletkezése

3.2.1. Szabályozási lehetõségek

A jogok és a követelések jelentõs része nem lajstromozott jószág,
ebbõl a szempontból megegyezik a tipikus ingó dologgal. Az
ilyen jogokon és a követeléseken zálogjog létesítésével kapcsolat-
ban a jogalkotó három lehetõségbõl választhat: 

(1) a zálogjog létrejön a zálogszerzõdés megkötésével, 
(2) a zálogjog létrejöttéhez a zálogszerzõdésen felül szük-

ség van a zálogjognak a zálogjogi nyilvántartásba való
bejegyzésére, vagy 

(3) ezeken felül a kötelezettet is értesíteni kell. 
Az elsõ megoldás összhangban van a követelések átruházása

(engedményezés) esetén irányadó szabályokkal, amelyek szintén
nem kívánnak semmi egyebet, mint a szerzõdés megkötését39; e
megoldásnak elõnye az egyszerûség, hátránya viszont, hogy a zá-
logszerzõdésben részt nem vevõ érdekeltek (sem a zálogkötele-
zett egyéb hitelezõi, sem pedig az elzálogosított követelés köte-
lezettje) nem szereznek tudomást a zálogjog létérõl. A második
megoldás biztosítja az ingó zálogjoggal megegyezõ nyilvánossá-
got, azt azonban nem, hogy a kötelezett is tudomást szerezzen a
zálogjogról, ami különösen azért probléma, mert a hatályos tör-
vény a tudomásszerzésre tekintet nélkül a kötelezettet terhelõ
következményeket fûz a zálogjog alapításához. A harmadik meg-
oldás a nyilvánosság és a zálogjogosult szempontjából az elérhe-
tõ legnagyobb védelmet nyújtja, gyakorlatilag azonban lehetet-
lenné tenné nagy mennyiségû, esetleg egyedeiben változó és
jövõbeni követelések (például az adós vevõivel szembeni összes
követelés) elzálogosítását, ami pedig a gazdasági életben szoká-
sos és egyébként a novella által is támogatott gyakorlat.

Az elsõ zálogjogi novella semmilyen pozitív szabályt nem tar-
talmazott a zálogjog létrejöttére vonatkozóan, csupán azt tette
egyértelmûvé, hogy a kötelezett – a novella elõtt hatályos jog
alapján megkövetelt – értesítése a zálogjog létrejöttének nem fel-
tétele. A második novella ezen a nyomon haladt tovább, és egy-
értelmûen azt a megoldást választotta, hogy a zálogjog létrejöt-
téhez elegendõ pusztán a szerzõdés (írásbeli formában való)
megkötése. A hatályos jog szerint tehát az immateriális javakon
fennálló zálogjog – a zálogjog minden egyéb fajtájától eltérõen –
olyan zálogjog, amelynek létrejöttéhez nem szükséges semmi
olyan aktus (átadás, bejegyzés), amely biztosítja azt, hogy a zá-
logjog keletkezése, illetve fennállása harmadik személyek számá-
ra felismerhetõ legyen. 

3.2.2. A kötelezett értesítése?

Jogosan hívja fel Leszkoven, a korábbi jogunkra hivatkozva, a fi-
gyelmet arra, hogy a hatályos törvényben alkalmazott megoldás
nem nyújt tökéletes biztonságot a zálogjogosult számára40. Még-
sem értek egyet azzal a következtetésével, hogy a zálogjog létre-
jöttéhez meg kellene követelni az elzálogosított követelés kötele-
zettjének értesítését és a dokumentumok átadását. A csendes és a
nyílt elzálogosításnak a felek számára egyaránt vannak elõnyei és
hátrányai. Mivel azonban ezek az elõnyök, illetve hátrányok el-
sõsorban a zálogjogosult és a zálogkötelezett között oszlanak
meg, nincs akadálya annak, hogy ezt a kérdést a zálogszerzõdés-
ben rendezzék, megállapítsák az értesítésre és a dokumentumok
átadására vonatkozó szabályokat. Így elõírhatják akár azt is,
hogy ennek haladéktalanul, már a kölcsönnyújtás elõfeltételeként
meg kell történnie, de rendelkezhetnek úgy is, hogy a kötelezett
értesítésére csak késõbb, bizonyos feltételek bekövetkezése ese-
tén kerül sor. Bármelyik megoldás általános érvényû kötelezõ
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elõírása indokolatlan lenne, a gyakorlat számára fontos esetek-
ben szükségtelenül nehezítené a zálogjog alapítását. Ezzel kap-
csolatban a jogalkotói mulasztás csupán az, hogy a törvény nem
mondja ki egyértelmûen, hogy a kötelezett értesítésének elmulasztásá-
ból fakadó kockázatok a zálogjogosultat terhelik, az elzálogosított
követelés kötelezettjét a zálogjoghoz kapcsolódóan bármilyen
kötelezettség vagy felelõsség csak azt követõen terhelheti, hogy
értesítést kapott a zálogjog megalapításáról.41

3.2.3. A zálogjog bejegyzése?

Problémának látom viszont azt, hogy a jogalkotó egy olyan zá-
logjogot hozott létre, amelynek a fennállásáról a kötelezetten kí-
vül érdekelt harmadik személyek sem szerezhetnek tudomást.
E zálogjog nyilvánosságának hiánya azt eredményezi, hogy sem
a követelés késõbbi megszerzõi, sem más hitelezõk nem tudnak
független forrásból informálódni az adott jog vagy követelés el-
zálogosításáról. A zálogjogi nyilvántartás közel sem nyújt teljes
biztonságot, de a bejegyzés konstitutív hatálya miatt a tekintet-
ben bizonyos lehet az érdeklõdõ, hogy bejegyzés hiányában
– legalábbis harmadik személyekre kiterjedõ hatállyal – nem áll
fenn zálogjog. Jog és követelés esetében ez a lehetõség (néhány
lajstromozott jog kivételével) nem áll az érdekeltek rendelkezé-
sére. Ennek oka nem világos, a jogoknak, illetve követeléseknek
a dolgokhoz képest nincs olyan sajátosságuk, amely ezt a kü-
lönbségtételt indokolja. Éppen ellenkezõleg, az ingó dolgok ren-
des gazdálkodás körében való átruházása általában a zálogjog
megszûnését eredményezi, a jogok és követelések átruházása ese-
tére nincs hasonló szabály, tehát elvileg, e zálogjog esetében a
dologi hatály erõsebben érvényesül, mint az ingó dolgok esetén.
Ez nem okoz problémát akkor, ha a felek megelégszenek azzal,
hogy zálogjognak csupán kötelmi jogi hatálya legyen. A forgalom
biztonságához fûzõdõ érdekek azonban azt követelnék, hogy ez a zá-
logjog is bejegyzés révén nyilvánosságot kapjon akkor, ha a felek dolo-
gi jogi hatályt kívánnak biztosítani számára.

3.2.4. Kft. üzletrész elzálogosítása

A korlátolt felelõsségû társaság üzletrészérõl a törvény úgy be-
szél, mintha birtokba vehetõ dolog lenne („a tagok jogait […] az
üzletrész testesíti meg”), tulajdonjog tárgyaként említi, vele kap-
csolatban elõvásárlási jogot, árverést, megvásárlást és vételárat
említ42. Az üzletrész-átruházás a gazdasági életben mindennapos
ügylet, amely az adásvétel szabályainak megfelelõ alkalmazásával
valósul meg. Ezzel a megközelítéssel összhangban, a zálogjogi
nyilvántartásról szóló korábban hatályos jogszabály, az ingó jel-
zálogjogok között bejegyezhetõnek (bejegyzendõnek) szabá-
lyozta az üzletrészen alapított jelzálogjogot43. Szigorúan véve
azonban, az üzletrész (szemben például a részvénnyel) nem do-
log, hanem vagyoni értékû jogosultságok együttese. Ennek meg-
felelõen – és összhangban azzal a hatályos törvényben érvénye-
sülõ jogalkotói felfogással, hogy jogon nem lehet jelzálogjogot
alapítani – az új jogszabály az üzletrészen alapított zálogjog zá-
logjogi nyilvántartásba való bejegyzésének a lehetõségét már
nem tartalmazza44. Ebbõl az következik, hogy – mint a jogokon
általában – üzletrészen a zálogjog létrejön önmagában a zálog-
szerzõdés megkötésével. Az üzletrész azonban lajstromozott jog,
hiszen az üzletrészt kibocsátó társaságok a cégjegyzékbe be van-
nak jegyezve, és a cégjegyzék tartalmazza a korlátolt felelõsségû
társaságok tagjait is45. Széles körû egyetértés van abban, hogy cél-
szerû lenne, ha az üzletrész elzálogosítása bejegyzésre kerülne a cég-
jegyzékbe46. Ehhez csupán az lenne szükséges, hogy a cégjegyzék
által tartalmazott adatok kiegészüljenek az üzletrészen alapított
zálogjoggal.

3.3. A zálogjog érvényesítése

A hatályos szabályozás szerint a jogon, követelésen alapított zá-
logjog érvényesítésének feltétele, hogy a kötelezettet a zálogjog
megalapításáról értesítsék47. E szabály kétirányú üzenetet tartal-
maz: egyértelmûvé teszi, hogy a zálogjog megalapításához nem
kell a kötelezettet értesíteni, a zálogjog érvényesítéséhez viszont
ezt elõírja. Úgy gondolom, hogy ez a rendelkezés mindkét funk-
ciójában felesleges. Továbbá, e szabály nincs tekintettel a jogon
és követelésen fennálló zálogjognak arra a sajátosságára, hogy a
zálogjog érvényesítése kétféle módon történhet: akár a jog vagy
a követelés értékesítése, akár pedig a kötelezettel szembeni fellé-
pés útján. Ha a zálogjogosult a kötelezettel szembeni fellépést
választja, természetesen errõl – külön jogszabályi elõírás nélkül
is – értesítenie kell õt, e nélkül a követelés érvényesítése el sem
képzelhetõ. Ezt az esetet az engedményes és a kötelezett közötti
jogviszonnyal megegyezõen kell rendezni, hiszen a zálogjogosult
az elzálogosított követelés jogosultjaként lép fel a kötelezettel
szemben. A követelés engedményezése esetén azonban a kötele-
zett értesítése nem feltétlenül szükséges, hiszen számára közöm-
bös, hogy az engedményes a zálogjog érvényesítése során vagy
kereskedelmi ügylet keretében szerezte meg a követelést. A zá-
logjog létesítésének az a törvényi feltétele, hogy a követelés átru-
házható legyen; a követelés engedményezésének pedig nem
feltétele a kötelezett értesítése. Ezért az adóssal szembeni speciá-
lis értesítési kötelezettséget törölni kellene. A zálogjog érvénye-
sítésére vonatkozó általános szabályok ezt amúgy is elõírják48, to-
vábbi értesítési kötelezettség szükségtelen.

3.4. A zálogfedezet védelme

3.4.1. Jogértelmezési bizonytalanság

A jogalkotói cél egyértelmûsége ellenére, a zálogkötelezett által a
zálogjog tárgyát képezõ joggal, illetve követeléssel kapcsolatos nyilatko-
zataira vonatkozó szabály jelentése nem világos49. A jogirodalomban
két ellentétes értelmezéssel találkozhatunk. Salamonné és
Leszkoven álláspontja az, hogy a zálogkötelezettnek a jogszabá-
lyi tilalomba ütközõ jognyilatkozata a zálogjogosulttal szemben
hatálytalan, nem érinti a zálogjogosultnak azt a jogát, hogy az el-
zálogosított jogból, illetve követelésbõl kielégítést keressen50. Ez-
zel szemben, Zámbó Tamás szerint az ilyen magatartás a zálog-
jogosulttal szemben is hatályos, de kártérítési kötelezettséget
eredményezõ szerzõdésszegés.51 Talán érdemes hozzátenni, hogy
Eörsi szerint az akkori jog alapján is az volt a helyzet, hogy „a
zálogkötelezett az elzálogosított követelés vagy jog felett a zálog-
jogosultra kiható hatállyal nem rendelkezhet”, amin õ azt értette,
hogy az ilyen rendelkezés nem hat ki a zálogjogosultra52.
Lényeges különbség azonban, hogy abban a rendszerben, amely-
re vonatkozóan ezt a jogértelmezést megfogalmazta, a zálogjog
létrejöttének konstitutív eleme volt a kötelezett értesítése, zálog-
jog tehát nem jöhetett létre a kötelezett tudta nélkül. 

Úgy gondolom, hogy a helyes szabályozás és értelmezés szá-
mára egyrészt a zálogjog alapvetõ szabályai, azon belül a zálog-
fedezet védelmére vonatkozó szabályok, másrészt pedig, a zálog-
tárgy sajátosságai miatt, az engedményezés szabályai kell, hogy
analógiaként alapul szolgáljanak. Abból kell kiindulnunk, hogy a
zálogjog a zálogtárgyból biztosít kielégítési lehetõséget53, és
megszûnik, ha a zálogtárgy elpusztul54. A zálogfedezet védelmé-
re irányuló szabályok ezt kívánják megelõzni, de ezeknek a sza-
bályoknak a zálogszerzõdés felein kívüli személyekre nincs hatá-
lyuk55. Harmadik személyek helytállási kötelezettségét a zálogjog
dologi hatálya, a fedezetelvonó szerzõdés relatív hatálytalansá-
ga56 és a kártérítés szabályai a szükséges és lehetséges mértékben
megteremtik. Úgy gondolom, hogy ugyanezeknek az elveknek a
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követelésen fennálló zálogjoggal kapcsolatban is érvényesülniük
kell. Különösen addig, amíg az elzálogosított követelés kötele-
zettje nem kapott értesítést a zálogjog megalapításáról, vagy a
zálogjog tárgyául szolgáló követelés még nem jött létre, azaz a
zálogkötelezett még nem teljesítette azt a kötelezettségét, ame-
lyen az elzálogosított követelés alapul, a kötelezett számára a hi-
telezõjének nyilatkozata irányadó kell, hogy legyen, a törvény
fenti szabályának hatálya a kötelezettre nem terjedhet ki.

3.4.2. Csendes zálogjog

Amint fentebb errõl már szó volt, a felek döntésén múlik, hogy
értesítik-e és, hogy mikor értesítik a kötelezettet a zálogjog meg-
alapításáról. A zálogjogosultnak, akárcsak csendes engedménye-
zés esetén az engedményesnek, tisztában kell lennie azzal, hogy
az értesítés elhagyása bizonyos kockázatokat rejt magában, ame-
lyeket neki kell viselnie, illetve megpróbálnia kezelni a zálogkö-
telezettel való viszonyában (például megfelelõ szerzõdéses kikö-
tésekkel és a zálogkötelezett gazdasági tevékenységének folyama-
tos figyelemmel kísérésével). Az új szabályozás során egyértel-
mûvé kell tenni, hogy a zálogjog megalapítása az értesítést megelõ-
zõen az elzálogosított követelés kötelezettjét semmilyen módon nem
érintheti, és a zálogkötelezett által ebben az idõszakban hozzá inté-
zett jognyilatkozat hatályát sem lehet megkérdõjelezni. Nem válto-
zik a kérdés megítélése abban az esetben sem, ha a jövõben a kö-
vetelésen alapított zálogjogot is be kell jegyezni a zálogjogi nyil-
vántartásba; nem várható el ugyanis egy adóstól sem, hogy na-
ponta ellenõrizze, vajon nem alapított-e a hitelezõje zálogjogot a
vele szembeni követelésén.

Jövõbeni követelés elzálogosítása esetén is hasonló a helyzet,
hiszen ilyenkor feltételes zálogjogról van szó, amely csak akkor
hatályosul, amikor maga a követelés létrejön. Amíg ez meg nem
történt, addig a zálogjogosultnak is számolnia kell azzal a koc-
kázattal, hogy a zálogjoga esetleg soha nem jön létre. Ha példá-
ul a zálogkötelezett egy vállalkozó, aki nem köti meg vagy fel-
mondja a jövõbeni követelés alapjául szolgáló szerzõdést, akkor
a zálogjog tárgyaként megjelölt követelés nem fog létrejönni,
nem mondható az, hogy a zálogkötelezett e nyilatkozatainak
nincs hatálya. A jognyilatkozat relatív hatálytalanságának ilyen
esetekre való érvényesítése azt jelentené, hogy a kötelezettség az
elzálogosított követelés kötelezettjét a zálogjogosulttal szemben
annak ellenére terhelné, hogy õ a neki járó szolgáltatást nem,
vagy nem teljes mértékben vagy nem hibátlanul kapta meg.
Ilyen fajta helytállási kötelezettség azonban nem vezethetõ le a
zálogjog szabályaiból. Itt is érvényesülnie kell az engedménye-
zésnél ismert elvnek, hogy az ügylet nem teheti terhesebbé a kö-
telezett kötelezettségét. A zálogjogosult bizonyos jogokat sze-
rez a zálogkötelezettet megilletõ követelés tekintetében, de
egyebekben a jogviszony tartalma nem változik. Ez azt jelenti,
hogy – bár a törvény errõl nem rendelkezik – az elzálogosított
követelés kötelezettjét is megilleti a zálogjogosulttal szemben a
kifogásolás és a beszámítás joga, ugyanúgy, mint engedménye-
zés esetén az engedményessel szemben57. A fentiekbõl az követ-
kezik, hogy egyértelmûvé kell tenni, hogy a törvény szóban forgó
szabálya a zálogkötelezettnek szóló tilalom, amelynek megsértése a
zálogszerzõdés megszegését jelenti, de – hacsak egyúttal a fede-
zetelvonás tényállása nem valósul meg – nincs hatálya az elzálo-
gosított követelés kötelezettjével szemben, azaz nem eredmé-
nyezi azt, hogy a zálogkötelezett jognyilatkozatai hatálytalanok
a zálogkötelezettel szemben.

3.5. A követelés kötelezettjének jogi helyzete

A zálogjog létesítése módosítja az elzálogosított követelés köte-
lezettjének a teljesítés módjára vonatkozó kötelezettségeit, még-
pedig annak ellenére, hogy ez a személy a zálogszerzõdésben

nem fél.58 Ráadásul e szabályok megfogalmazásából úgy tûnik,
hogy e változások beállnak önmagában a zálogszerzõdés megkö-
tésével, függetlenül attól, hogy a zálogjog létrejöttérõl õ tudo-
mást szerzett-e. A követelés elzálogosításához sok tekintetben
hasonló ügylet az engedményezés, ezért úgy gondolom, hogy a
követelés elzálogosítását az engedményezéssel összhangban kell
szabályozni. Az engedményezés esetén alapvetõ szabály, hogy a
kötelezett, addig, amíg az engedményezésrõl értesítést nem ka-
pott, az eredeti jogosultnak, illetve az õ rendelkezése szerint jo-
gosult teljesíteni59. Úgy gondolom, hogy jogalkotási hiba, hogy a
fenti zálogjogi szabály nem csupán arra a kötelezettre vonatkozik, aki
értesítést kapott a követelés elzálogosításáról. A másik alapelv az en-
gedményezés területérõl, amit nyilvánvalóan nem lehet figyel-
men kívül hagyni a követelés elzálogosítása esetén sem, hogy az
engedményezés nem teheti súlyosabbá a kötelezett helyzetét. Az
elzálogosított követelés teljesítésére vonatkozó szabályok tartalma bi-
zonytalan, és nehezen hozható összhangba e követelménnyel.
Úgy gondolom például, hogy a két jogosultnak a részükre való
együttes teljesítésbõl adódó esetleges többletköltségeket viselnie
kell, és a kötelezett mindaddig megtagadhatja a teljesítést, amed-
dig a teljesítés pontos módja és a költségek viselésének kérdése
nincs rendezve.

3.6. Jelzálogjog, kézizálogjog

A Ptk. a jogon és követelésen alapítható zálogjogot a zálogjog
egy önálló fajtájaként szabályozza60. Ez a megoldás olyan meg-
fontoláson alapul, hogy a jelzálogjog és a kézizálogjog közötti
különbség lényege, hogy a zálogtárgy kinek a birtokában van;
ezért olyan zálogtárgyak esetében, amelyeknél a birtoklás fogal-
milag kizárt, sem kézi-, sem pedig jelzálogjogról nem lehet be-
szélni. Kétségtelen, hogy a jogon és követelésen fennálló zálog-
jog számos tekintetben speciális szabályozást igényel; az sem vi-
tatható, hogy a szigorúan vett birtokláson alapuló kézizálogjog
alkalmazása immateriális jószágok esetén kizárható. Úgy gondo-
lom azonban, hogy mindebbõl nem feltétlenül következik, hogy
az immateriális javakon alapítható zálogjog esetében nem lenne
lehetséges és célszerû mind a jelzálogjog, mind pedig a kézizá-
logjog lehetõségének megteremtése.

3.6.1. Jelzálogjog

Immateriális jogokon alapított jelzálogjog esetében természete-
sen a hangsúly nem azon lenne, hogy ki birtokolja a zálogtár-
gyat, hanem azon, hogy a zálogjog létrejöttéhez a zálogjogi nyil-
vántartásba vagy meghatározott jogok esetében lajstromba való
bejegyzés szükséges, valamint, hogy a zálogkötelezett a külvilág
felé megmarad az elzálogosított jog, követelés jogosultja. Ennek
a lehetõségét mutatják a következõk: 

(1) egyes lajstromozott jogokkal (pl. védjegy, szabadalom)
kapcsolatban jogszabályok jelenleg is kifejezetten jelzá-
logjogról rendelkeznek, 

(2) a vagyont terhelõ zálogjog fajtáját tekintve jelzálogjog,
ugyanakkor a dologzálogjog és jogon, követelésen fenn-
álló zálogjog együttese, a kettõ a vagyont terhelõ zálog-
jogon belül jól megfér egymás mellett,

(3) az immateriális javak jövõbeni polgári jogi kezelésével
kapcsolatban a Ptk. Koncepció is úgy foglal állást, hogy
a dologi jogok dologtárgyúságán lazítani kell, mégpedig
egyes dolgokra vonatkozó szabályoknak a vagyoni ér-
tékkel bíró forgalomképes jogokra való kiterjesztése
révén61. 

A jogon és követelésen fennálló zálogjognak a jelzálogjog egy
sajátos eseteként való szabályozása a szabályozás egységességét
és, a publicitás megteremtése révén, a forgalom biztonságát szol-
gálná.
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3.6.2. Kézi zálogjog

Megfontolandó a jogon, követelésen való „kézi zálogjog” alapí-
tás lehetõségének megteremtése is. Ez abban térne el az elõ-
zõekben írt és tipikusnak tekinthetõ esettõl, hogy a kötelezett
értesítésére és a követelés érvényesítéséhez szükséges doku-
mentumok átadására a zálogjog létrejöttekor sor kerül. Termé-
szetesen ez pusztán szerzõdéses szabályozás alapján is megtehe-
tõ, ami azonban törvényi rendelkezést igényelne, az annak le-
hetõvé tétele, hogy a zálogjog, a nyilvántartásba való bejegyzés
nélkül, pusztán a fenti feltételek teljesítésével létrejöjjön. Ezt az
indokolná, hogy a kötelezett értesítése és a követelést igazoló
okmányokból való megválás kellõ mértékben biztosítja azt,
hogy a zálogkötelezett saját nevében már ne tudjon se rendel-
kezni az elzálogosított követelés felett, se hamis látszatot kelte-
ni annak tekintetében.

4. VAGYONT TERHELÕ ZÁLOGJOG

4.1. A vagyont terhelõ zálogjog fogalma

A második novella továbbfejlesztette az ingó jelzálogjog intéz-
ményét; ezzel egyértelmûvé vált, hogy a nem lajstromozott
dolgokon alapított jelzálogjog sajátosságai lehetõvé teszik vál-
tozó egyedekbõl álló vagyonösszesség zálogul való lekötését62.
Ezzel viszont megszûnt a vagyont terhelõ zálogjognak az elsõ
novella alapján leglényegesebbnek tartott megkülönböztetõ
ismérve63; szükségessé vált a vagyont terhelõ zálogjog elhatáro-
lásának felülvizsgálása és újradefiniálása.64 Ennek során tisztá-
zódott, hogy a vagyont terhelõ zálogjog minõségi különbsége
csak akkor mutatkozik meg, ha tárgya olyan vagyontömeg,
amely alkalmas önálló gazdasági egységként való mûködtetés-
re, és ezért a felek úgy állapodnak meg, hogy ezt a gazdasági
egységet lehetõség szerint a zálogjog esetleges érvényesítése
esetén is fenntartják. Ez az értékesítési mód elvileg nagyobb
megtérülést biztosít, kisebb zavart okoz a gazdasági életben és
segíti a munkahelyek megtartását, ezért elvileg minden érintett
számára elõnyösebb, mint a vagyont alkotó dolgok egyenkénti
eladása.

A vagyont terhelõ zálogjog igazi értelme e lehetõség bizto-
sítása, és a szabályozásnak arra kell irányulnia, hogy ennek fel-
tételeit megteremtse. Ez a törekvés még nem valósult meg,
mert ahhoz szükséges lenne, hogy legyenek speciális eljárási
szabályok, amelyek lehetõvé teszik azt, hogy a zálogjog – akár
egyedi végrehajtás, akár felszámolási eljárás keretében való –
érvényesítése során ezt a vagyontömeget valóban egységes mû-
ködõ egészként értékesítsék. Ebbõl a szempontból a kodifiká-
ció során indokolt felülvizsgálni a jogintézmény szükségességét; ez
nem tehetõ másként, mint a csõdjogi és a végrehajtási szabá-
lyok egyidejû felülvizsgálatával. Felvetõdik, hogy – ha a va-
gyon egyben tartása valóban gyakran szolgálja az adós, a hite-
lezõk és az egyéb érintett gazdasági szereplõk érdekét – nem
kellene-e az egyes vagyontárgyak helyett a vagyon egészében
való gondolkodást intézményesíteni a végrehajtási és/vagy a
felszámolási eljárásban. Ha ez – a zálogjogi szabályozástól füg-
getlenül – megtörténne, akkor nekünk ez már adottságként áll-
na rendelkezésünkre. Ha viszont ennek az intézménynek nincs
helye ezekben az eljárásokban, akkor a zálogjogi szabályozás
ezt nem biztos, hogy tudja pótolni.

4.2. A zálogjog tárgya

A vagyont terhelõ zálogjog egyik fõ sajátossága annak tárgya.
Sokan vitatják az erre vonatkozó törvényi meghatározás pontos-
ságát, jelentését, terjedelmét.

4.2.1. Aktív vagyon

A vagyont terhelõ zálogjog tárgya, amint erre a neve is utal, a
vagyon. A vagyon fogalma azonban sem a köznyelvben, sem a
jogban nem egyértelmû fogalom. A magánjogi jogirodalomban
ismert a vagyon absztrakt fogalma, amely egy jogalany pénzben
kifejezhetõ jogainak és kötelezettségeinek összessége, egyen-
lege65. Ezzel szemben a zálogjog tárgya csak aktív vagyon lehet.
Ez érthetõ is, hiszen kötelezettségnek nincs vagyoni értéke (ne-
gatív vagyoni elem), nem forgalomképes, és így nem alkalmas
biztosítéki funkció betöltésére. A zálogjogot lényegétõl, az el-
sõbbségi kielégítési jogtól fosztaná meg az, ha az aktívumok
nem önmagukban, hanem a passzívumokkal terhelten szolgálná-
nak biztosítékul. A vagyont terhelõ zálogjog törvényi meghatá-
rozása is arra utal, hogy a vagyont dolgok, jogok és követelések
összességeként definiálhatjuk, e fogalomba tehát nem tartoznak
kötelezettségek. 

A kérdés gyakorlati jelentõségét az adja, hogy a vagyont ter-
helõ zálogjog lényegéhez tartozik az a lehetõség, hogy az értékesítés
során a vagyon mint mûködõ egység fennmaradjon. A zálogjog tár-
gyát képezõ dologösszesség azonban mûködõ egységet éppen
azáltal képez, hogy kötelmek is kapcsolódnak hozzá. E kötelmek
egy része pozitív értéket képvisel (munkaszerzõdések, megren-
delés-állomány, védjegyekhez, szabadalmakhoz fûzõdõ fizetési
kötelezettségek), mások látszólag csupán terhet jelentenek
(pénzügyi adósságok, hiteltartozások). Nyilvánvaló, hogy a mû-
ködõ egység fenntartása nem lehetséges e kötelmek figyelmen
kívül hagyásával, ezért csak az a szabályozás biztosítja a vagyont
terhelõ zálogjog mûködõképességét, amely megoldást nyújt erre
a problémára. Egy ilyen megoldás lehet, ha az értékesítés szabá-
lyai lehetõvé teszik azt, hogy a zálogul szolgáló eszközök meg-
vásárlója átvállalja a vagyont alkotó eszközök mûködtetéséhez
közvetlenül kapcsolódó kötelezettségeket is.

4.2.2. Mûködõ egység

A második zálogjogi novella a vagyont terhelõ zálogjog megkü-
lönböztetõ sajátosságaként azt határozta meg, hogy az annak
tárgyát alkotó különbözõ vagyonelemek együtt funkcionális egy-
séget képeznek, amely képessé teszi ezeket arra, hogy önálló gaz-
dasági egységként mûködjenek. Abban az esetben, ha a vállalat
teljes vagyona szolgál zálogul, akkor a törvény eleve feltételezi,
hogy ez a vagyon alkalmas önálló gazdasági egységként való mû-
ködtetésre. Ha viszont a zálogjog tárgyául a vállalati vagyonnak
csak egy része szolgál, akkor meg kell felelnie ennek a fogalmi
követelménynek, a zálogjog tárgya csak gazdasági értelemben funk-
cionálisan összetartozó dolgok, jogok és követelések együttese lehet.

Felvetõdik a kérdés, hogy lehet-e ilyen, jogi szempontból egzakt-
nak nem nevezhetõ kritérium a vagyont terhelõ zálogjog elhatárolá-
sának az alapja, és hogyan dönthetõ el egy vita arról, hogy egy
adott esetben a körülírással megjelölt zálogtárgyak valóban va-
gyont alkotnak-e. Véleményem szerint el kell fogadnunk, hogy
ez a törvényi követelmény nem egy objektív, egzakt módon
ellenõrizhetõ feltétel teljesülését írja elõ. Hogy egy adott va-
gyonösszesség alkalmas-e önálló gazdasági egységként való mû-
ködtetésre, csak a konkrét esetben határozható meg, az adott
körülmények alapján, beleértve olyan nehezen megragadható és
szubjektív elemeket, mint a piaci viszonyok, az üzleti partnerek
együttmûködési készsége, az alkalmazottak alkalmassága és szán-
dékai. Ezért a vagyont terhelõ zálogjoghoz az szükséges, hogy a
biztosítékul kiválasztott vagyontárgyak – a felek megítélése sze-
rint – önálló gazdasági egységet alkossanak. A felek belátására
lehet bízni, hogy egy adott dologösszességet vagyonnak tekinte-
nek-e vagy sem. A feleket semmi sem ösztönzi arra, hogy alap-
talanul vagyonnak minõsítsenek össze nem tartozó dolgokat, és
ezzel nem is okoznak sérelmet harmadik személyek számára.
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Amint erre késõbb kitérünk, a vagyont terhelõ zálogjog leglé-
nyegesebb tartalmi eleme az igényérvényesítés sajátos módja,
amely lehetõvé teszi azt, hogy a jogosult a vagyon egységének
fenntartásával keressen kielégítést66. Ha a zálogtárgy mûködõ
gazdasági egységként való értékesítésére bármely okból nem ke-
rülhet sor, akkor a zálogjogosult számára nyitva áll a zálogjog ér-
vényesítésének hagyományos útja. A vagyont terhelõ zálogjog
nem olyan jogintézmény, amely bárkinek kárt okozhat, amivel
szemben védeni kellene bármely fél jogos érdekeit, hanem csupán
egy jogi lehetõség, amely, ha mûködik, akkor azzal mindenki jól
jár. Mindennek ellenére célszerû lenne a törvényben a vagyont terhe-
lõ zálogjog tárgyát, annak speciális jellegére tekintettel, kicsit bõvebben
körülírni.

4.3. A vagyont terhelõ zálogjog jellege

A vagyont terhelõ zálogjog kifejlett módon tartalmazza az ingó
jelzálogjog sajátosságait (az egyedi meghatározás hiánya és az
egyedek cserélõdése), a vagyont terhelõ zálogjog nem klasszikus
zálogjog. A vagyont terhelõ zálogjog megszûnésére elvileg vo-
natkoznak a zálogjog megszûnésének általános szabályai vala-
mint az ingó jelzálogjognál tárgyalt különös szabályok, ezenfelül
azonban a törvény kifejezetten kimondja, hogy megszûnik a zá-
logjog azon a vagyontárgyon, amely a vagyonból kikerül67. A va-
gyontárgyak a vagyon körébõl való kikerülése objektív megszû-
nési ok; vagyont terhelõ zálogjog kizárólag olyan javakon, és
csak addig áll fenn, amelyek és ameddig megfelelnek annak a de-
finíciónak, amellyel a felek meghatározták a zálogjog tárgyát ké-
pezõ vagyont. Ebben a szabályozásban a forgalom biztonságá-
nak követelménye és e zálogjog sajátossága érvényesül.

A gyakorlatban vannak, akik panaszkodnak amiatt, hogy a
vagyont terhelõ zálogjog esetében nem érvényesül a zálogjog
klasszikus dologi jogi jellege. A kötelmi jogi jellegzetességek
elõtérbe kerülését sokan bizonytalannak érzik, az ilyen zálog-
jog nem tûnik nagyon erõs biztosítéknak, ezért szeretnének
klasszikus dologi jogi hatályú vagyont terhelõ zálogjogot. Vé-
leményem szerint be kell látni, hogy nem választhatunk tetszés
szerint, nem lehet megrendelésre dologi jogokat kreálni, figye-
lembe kell venni a jog korlátjait. El kell fogadni azt, hogy a jog
nem tud ugyanolyan értékû biztosítékot nyújtani az adós birtoká-
ban levõ és a gazdálkodási folyamatba teljes mértékben bevont, egye-
dileg meg nem határozott és változó vagyontárgyak felett, mint az
olyanok felett, amelyek a hitelezõ birtokába vagy lajstromba bejegy-
zésre kerülnek. Egyedileg meg nem határozott dolgokból álló
vagyonösszességen, amely vagyonösszességben az egyes dol-
gok változhatnak, hagyományos értelemben vett dologi jog
nem létesíthetõ. A vagyont terhelõ zálogjog esetében, az ingó
zálogjoggal megegyezõen, a dologi jogi elemekkel szemben a
kötelmi jogi sajátosságok dominálnak. Ez nem teljesen idegen
a zálogjogtól, hiszen azt a szerzõk mindig is felemás, Janus-ar-
cú jognak tekintették68. 

4.4. A vagyont terhelõ zálogjog érvényesítése

4.4.1. A vagyon egységének fenntartása az elsõdleges
igényérvényesítési mód

A vagyont terhelõ zálogjog lényegét az e zálogjog érvényesítésé-
re vonatkozó sajátos szabályok alkotják. A zálogjogosultnak, ki-
elégítési joga megnyílásakor, választási lehetõsége van: kielégí-
tést kereshet akár a vagyon egységét megtartva, akár pedig a va-
gyontárgyak egyedi értékesítése útján. A törvény teljes szabadsá-
got biztosít a zálogjogosult számára a kettõ közötti választásban.
Úgy gondolom, hogy e speciális jogintézmény rendeltetésének
az felelne meg, ha a jogalkotó kifejezné arra vonatkozó preferen-
ciáját, hogy, ha a felek a zálogjognak ezt a fajtáját választották,

akkor a zálogjogosult lehetõség szerint a vagyon egybentartása
mellett érvényesítse követelését. Természetesen ez a kötelezett-
ség nem veszélyeztetheti a zálogjog hatékony érvényesítését,
azonban az sem indokolt, hogy a zálogjogosult akkor is választ-
hassa az egyes vagyontárgyak értékesítését, ha az egyben való ér-
tékesítés is lehetséges volna.

4.4.2. A vagyon egységének fenntartása
az igényérvényesítés során

Az imént már volt szó arról, hogy miközben a zálogjog csak a
vagyon aktív elemeire terjed ki, a vagyon a valóságban aktív és
passzív elemek szerves egysége. A törvénynek az a megfogalma-
zása, hogy a zálogjog érvényesítése a vagyon egységének fenn-
tartása mellett történik, azt igényli, hogy a zálogtárgy értékesíté-
sére a fennálló szerzõdéses kapcsolatok fenntartása mellett kerül-
jön sor. Ehhez biztosítani kell a vagyon folyamatos mûködteté-
sét mind az értékesítést megelõzõ, mind pedig az azt követõ idõ-
re. Ez vagy speciális jogosultságokat igényel a zálogjogosult szá-
mára, vagy pedig egy speciális jogosultságokkal rendelkezõ va-
gyonfelügyelõ felállítását igényli. Ahhoz, hogy ez a lehetõség va-
lósággá váljék, további szabályozásra van szükség.

4.4.3. A vagyont terhelõ zálogjog átalakítása

A zálogjogi kommentárokban általában képviselt nézet szerint a
zálogjog a zálogtárgyak egyedi értékesítése útján való érvényesí-
tésének feltétele, hogy a zálogjogosult a vagyont terhelõ zálog-
jogot átalakítsa meghatározott vagyontárgyakat terhelõ egyedi
zálogjoggá.69 Sajnos, a törvény megfogalmazása valóban nem
zárja ki ezt a – véleményem szerint hibás – értelmezést.

A második novellának a törvényjavaslat indokolásából kitû-
nõen, lényeges célkitûzése volt, hogy egyértelmûvé tegye e kü-
lönleges zálogjogfajta sajátosságait. A vagyont terhelõ zálogjog,
abban az alakjában, ahogy a második zálogjogi novella ezt kiala-
kította, tényleges zálogjog, amely a zálogjogosult részére kielégí-
tési jogot biztosít70, önmagában a vagyont terhelõ zálogjog meg-
alapításához kielégítési elsõbbség fûzõdik, méghozzá fõ szabály
szerint a bejegyzés idõpontjához igazodóan71.

Ha a vagyon egységének fenntartása melletti értékesítés köz-
vetlenül a vagyont terhelõ zálogjog alapján lehetséges, akkor
miért kellene közbeiktatni egy további lépést, a zálogjog átalakí-
tását a vagyonba tartozó egyes dolgok értékesítéséhez? Mi indo-
ka lenne korlátozni a zálogjogosultnak azt a jogát, hogy ilyen
esetben az általános szabályok72 szerint meghatározza, hogy az
értékesítés mely általa kiválasztott zálogtárgyakra terjedjen ki?
Úgy gondolom, ahhoz, hogy a zálogjogosult a zálogjogát érvé-
nyesítse, tekintet nélkül arra, hogy az érvényesítés melyik formá-
ját választja, nincs szükség a vagyont terhelõ zálogjog átalakítá-
sára. Az átalakítás csupán egy lehetõség, mégpedig nem az
igényérvényesítés egy meghatározott módjának, hanem magá-
nak az igényérvényesítésnek az alternatívája. Azaz a zálogjogo-
sult kielégítési jogának megnyíltakor választhatja azt a lehetõsé-
get is, hogy zálogjogának azonnali érvényesítése helyett átalakít-
ja vagyont terhelõ zálogjogát erõsebb dologi jogi pozíciót bizto-
sító egyedi zálogjoggá.

Mi tenné szükségessé a zálogjog átalakítását, ha a zálogjogo-
sult a zálogjogát nem kívánja fenntartani, hanem az azon ala-
puló kielégítési jogával kíván élni? A hitelezõ számára a kielégí-
tési jog gyakorlását kötelezõen megelõzõ átalakítás jelentõs hát-
ránnyal járna. Ha a kielégítési jog megnyílt és a zálogjogosult
úgy ítéli meg, hogy szükséges is élni a kielégítési jogával (ami
egyáltalán nem mindig a helyzet), akkor nagy jelentõsége van
annak, hogy azonnal cselekedhessen. Ilyen helyzetben a zálogjog
átalakítása felesleges idõveszteség, amely idõ alatt jelentõsen ro-
molhatnak a zálogjogosult igényérvényesítési esélyei73.
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Mindezek alapján úgy gondolom, egyértelmûvé kellene tenni,
hogy a vagyont terhelõ zálogjog átalakítása nem feltétele annak, hogy
a zálogjogosult a vagyont terhelõ zálogjog alapján õt megilletõ kielé-
gítési jogot gyakorolja, akkor sem, ha ezt a vagyon egységének meg-
szüntetésével kívánja tenni. 

5. A ZÁLOGJOG ÉRVÉNYESÍTÉSE

5.1. Érvényesítés bírósági úton és annak mellõzésével

A zálogjogi reformok bevezették a zálogjog bírósági út mellõzé-
sével való érvényesítésének lehetõségét, és ez utóbbi két esete-
ként az adós és a hitelezõ által együttesen, illetve a hitelezõ által
önállóan történõ értékesítést74. Egy kormányrendelet meghatá-
rozta ezek alapvetõ szabályait. Mindennek az volt a célja, hogy a
zálogjogot tényleg hatékony hitelezési biztosítékká tegyék. A re-
formok ellenére hitelezõi részrõl visszatérõ panasz, hogy nincs
mód a zálogjog hatékony érvényesítésére. Ugyanakkor idõrõl
idõre megjelennek olyan híradások is, amelyek szerint az adósok
kiszolgáltatott helyzetben vannak, és ezt a helyzetet a hitelezõk
drasztikus módon kihasználják. Kinek van igaza? Úgy gondo-
lom, mindkét állításban van igazság. A bankok bizonytalan gaz-
dasági és jogi környezetben mûködnek; nehéz megítélni az adó-
sok hitelképességét, gyorsan változnak a körülmények; nem ala-
kult ki az igényérvényesítés hatékonyan és jogszerûen mûködõ
intézményrendszere; a kis túlzással azt mondhatjuk, hogy a ban-
kok a hitelköveteléseik érvényesítése érdekében rendszeresen ar-
ra kényszerülnek, hogy átlépjék a jogszerûség határait, megke-
rüljék a jogszabályokat. Ilyen körülmények között nem lehet
csodálkozni azon, hogy – különösen a lakossági hitelezés köré-
ben – visszaélésszerû magatartások is elõfordulnak (nem elsõsor-
ban a bank, hanem egyes, a tûz közelében lévõ banki alkalmazot-
tak javára).75

Mi a szerepe a bírósági és a bíróságon kívüli végrehajtásnak?
A zálogjog érvényesítésére abban az esetben kerül sor, amikor az
adós önként nem teljesíti kötelezettségét. Azzal a paradoxonnal
állunk szemben, hogy ideális lenne, ha a végrehajtás a bírósági
apparátus nélkül, lehetõleg az adós együttmûködése mellett
gyorsan és hatékonyan lezajlana, ugyanakkor erre csak akkor szá-
míthatunk, ha reális alternatívaként rendelkezésre áll egy intéz-
ményrendszer, amely kényszer alkalmazásával is képes a hitelezõi
követelés gyors és hatékony érvényesítésére, azaz, ha az adós
tudja, hogy nincs menekvés. Ez összhangban van azzal az általá-
nos tapasztalattal, hogy az önkéntes jogkövetés általánosabb ak-
kor, ha mindenki tisztában van azzal, hogy a jogszerûtlen maga-
tartás nem marad következmények nélkül, mint akkor, ha reális
esély van a jogkövetkezmények megúszására. Ha ezek a feltéte-
lek biztosítva lennének, akkor a banki magatartás sokkal nyu-
godtabb, rugalmasabb lenne, mind a hitelnyújtás során, mind
pedig a hitel futamideje alatt. Nagyon jelentõs érdek fûzõdik ahhoz,
hogy legyen az igényérvényesítésnek egyszerre hatékony és törvényes
útja. Ez mind a szabályozásban, mind pedig az intézményrendszer-
ben jelentõs fejlõdést igényelne.

5.2. Közös értékesítés

A zálogtárgy közös értékesítésének intézményét az elsõ zálogjo-
gi novella vezette be. Az ezzel kapcsolatos tapasztalatok kiábrán-
dítóak: az adós nem kellõ együttmûködése teljesen lehetetleníte-
ni tudja a zálogjog bírósági út mellõzésével való érvényesítését.
Ebbõl két irányban lehetséges továbblépés: vagy biztosítani kell
a zálogjogosultnak azt a jogot, hogy az adós nem kellõ együtt-
mûködése esetén egymaga értékesíthesse a zálogtárgyat, vagy el
kell törölni az egész intézményt. A zálogjog érvényesítésével
kapcsolatos általános szabályok amúgy is biztosítják azt, hogy az
adós a jogvédelemhez szükséges mértékben részt vegyen a folya-

matban, tehát ez az igény nem indokolja a közös értékesítés in-
tézményszerû fennmaradását. Valójában, ameddig az adós
együttmûködik a hitelezõvel, a szó szoros értelmében nem is
igényérvényesítésrõl van szó; az ilyen együttmûködés nem igé-
nyel jogi szabályozást. Az igényérvényesítés szabályozási szem-
pontból csak akkor merül fel, ha a hitelezõ számára valamilyen
egyoldalú jogosítványt kell adni (és ennek korlátait kell kijelöl-
ni). Az intézmény fenntartásának csak úgy van értelme, hogy a
zálogkötelezett nem szerzõdésszerû együttmûködésével csupán
önmagát zárja ki az eljárásból, de azt mindenképpen meg kell
hiúsítani, hogy ezen a címen megakadályozhassa a hatékony
igényérvényesítést.

5.3. Önálló értékesítés

A hatályos törvény – meghatározott feltételek esetén – a zálog-
jogosult számára biztosítja azt a jogot, hogy a zálogtárgyat a tu-
lajdonos nevében értékesítse. Amint az elõzõ alpontban már volt
róla szó, a zálogkötelezett együttmûködése esetén valójában
nincs szükség erre az egyoldalú jogosítványra. De mi a helyzet
akkor, ha a zálogkötelezett nem mûködik együtt a zálogtárgy ér-
tékesítésében? A zálogjogosult az adásvételi szerzõdést elvileg az
adós együttmûködése nélkül is létre tudja hozni (feltéve, hogy
megfelelõen meg tudja határozni az adásvétel tárgyát), de nem
tudja teljesíteni a tulajdon átruházás másik lényeges feltételét, a
dolog átadását. Ennek a helyzetnek két megoldása lehet: vagy a
zálogjogosult szerzi meg bírósági végrehajtás útján a zálogtárgy
birtokát azért, hogy a tulajdon átruházás megvalósulhasson,
vagy a vevõ érvényesíti az adásvételi szerzõdésbõl fakadó kötel-
mi jogi igényét. Egyik megoldás rosszabb, mint a másik; az
eredmény az, hogy a bírósági végrehajtás mellõzésével való
igényérvényesítés lehetõsége – az erre irányuló, egyértelmûnek
tûnõ jogalkotói szándék ellenére – nem biztosított. Meg kellene
vizsgálni, hogy lehetséges-e kiegészíteni a szabályozást valami
olyan eszközzel, amely biztosítja, hogy a hitelezõk a zálogtárgy
bírósági végrehajtás mellõzésével való értékesítésének jogával
ténylegesen élhessenek.

5.4. A zálogjog érvényesülése az adós fizetésképtelensége
esetén

A „Végén csattan az ostor!” szólás a hitel-biztosítékok joga te-
rén azt jelenti, hogy a zálogjog valódi értékét az adja meg,
hogy miként érvényesül az adós fizetésképtelensége esetén,
csõd-, illetve felszámolási eljárásban. E tekintetben két törekvés
küzdelmének lehetünk szemtanúi: Az egyik törekvés arra irá-
nyul, hogy a fizetésképtelenségi eljárás legyen minél inkább
univerzális, tehát minél kevesebb kivétel érvényesüljön, az eljá-
rás lehetõleg egységes szabályok szerint, az adós teljes vagyo-
nára terjedjen ki. A másik megközelítés ezt elvileg nem vitatja,
de amellett érvel, hogy a dologi biztosítékoknak – akárcsak
minden más dologi jognak – érvényesülniük kell az ilyen eljá-
rásokban is, ezen a téren minden korlát a hitelezési készség
csökkentését eredményezi. Ezt a dilemmát a jog nyelvére a kö-
vetkezõképpen lehet lefordítani. A „zálogjoggal biztosított hi-
telezõi követelés” csõdjogi kezelése során mire helyezzük a
hangsúlyt: a zálogjogra vagy a hitelezõi követelésre. Az elsõ
esetben a szabályozás abból kell, hogy kiinduljon, hogy a fize-
tésképtelenségi eljárás semmilyen módon sem csorbíthatja har-
madik személyek dologi jogait, legfeljebb arról lehet szó, hogy
e jogok gyakorlásának lehetõsége – a feltétlenül szükségesnél
nem hosszabb idõre – felfüggesztõdik (pl. ha ez a feltétele an-
nak, hogy valamilyen, a fizetõképességet helyreállító megoldás
létrejöjjön). Ha azonban a hangsúly azon van, hogy a zálogjo-
gos hitelezõ is csak egy a hitelezõk közül, akkor viszonylag tág
tere nyílik annak, hogy a mindenkori jogpolitika prioritásainak
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megfelelõen változzon az ilyen követelésnek a kielégítési rang-
sorban elfoglalt helye.

A zálogjog értékét nyilvánvalóan jelentõsen növelné, ha az
elõbbi szemlélet gyõzedelmeskedne, és a zálogjogból fakadó
kielégítési jog gyakorlását a felszámolási eljárás csak a feltétle-
nül szükséges mértékben korlátozná. Külön tisztázandó kér-
dés, hogy miként érvényesülnek a vagyont terhelõ zálogjog sa-
játosságai felszámolási eljárás során. (Fontos lenne emellett
egyértelmûen és a zálogjogi szabályokkal összhangban rendez-
ni, hogy miként érvényesülnek az adós és a hitelezõ jogai lí-
zing, faktoring és más hasonló esetekben, bármelyik fél felszá-
molása esetén.)

6. A ZÁLOGJOG HELYE A PTK.-BAN

6.1. A Koncepció a zálogjog helyérõl

Az új Polgári Törvénykönyv koncepciója úgy foglal állást, hogy
a zálogjogot – a hatályos törvénytõl eltérõen – nem a kötelmi
jogban, hanem a dologi jog keretében (a Harmadik Könyv VI.
Részeként) kell szabályozni. Emellett felveti, hogy esetleg meg
kellene osztani a zálogjogi szabályokat a dologi jogi és a kötelmi
jogi könyv között.76 Ez utóbbi lehetõség sem részletezve, sem in-
dokolva nincs. A dologi könyvbe való áthelyezés indokaiként a
következõk jelennek meg:

(1) a zálogjogunk fejlõdése (az ingó jelzálogjog bevezetése, a
nyilvánosság és a közhitelû nyilvántartás erõsödése);

(2) a zálogjog a dologi jogban nagyobb hangsúlyt kapna,
mint jelenleg szerzõdést biztosító mellékkötelezettség-
ként;

(3) a piacgazdaság viszonyai között elõtérbe kerül a zálogjog
dologi jogi természete, ezért rendszertanilag a dologi
jogba tartozik („bár a szisztematizálásnak közvetlen gya-
korlati következményei nincsenek”).

6.2. A zálogjog kettõs jellege

A zálogjog Janus-arcú intézmény, mert miközben igaz, hogy a
zálogjog lényege az absztrakt szerkezetû kielégítési jog, ennyiben
tehát kétségtelenül dologi jellegû, vannak olyan sajátosságai,
amelyek nincsenek összhangban a dologi jogok természetével: e
jog gyakorlásának feltételei – azaz a zálogjog tartalmának lénye-
ges elemei – nem csak törvényben, hanem részben a zálogjogo-
sult és a zálogkötelezett közötti szerzõdésben vannak meghatá-
rozva, továbbá, a zálogjognak a kielégítési jog mellett lényeges
eleme a zálogjogosult és a zálogkötelezett közötti jogviszony, a
felek jogai és kötelezettségei. A zálogjog tehát egyidejûleg abszt-
rakt szerkezetû dologi jog valamint a zálogjogosult és a zálogkö-
telezett közötti kötelmi jogviszony. Ennek következtében a zá-
logszerzõdésnek is kettõs funkciója van: Egyrészt létrehozza a
dologi jellegû zálogjogot, másrészt szabályozza a két fél kötelmi
jogviszonyát.

Azt hiszem, a Koncepció kidolgozása során nem került sor a
zálogjog Janus-arcú jellegébõl fakadó következmények mérlege-
lésére. A zálogjogi novellák valóban a piacgazdaság mûködésé-
nek, ezen belül is elsõsorban a hitelezési lehetõségek bõvülésének
elõsegítését célozták, érdekes módon azonban nem a zálogjog
dologi jogi jellegének erõsítése révén. Úgy gondolom, a klasszi-
kus ingatlan jelzálogjog dologi jogi jellege a novellákat megelõ-
zõ Ptk. alapján sem volt kétséges (az ingatlan-nyilvántartással
kapcsolatos problémák és javaslatok ezen írás tárgykörén kívül
esnek). A novellák az ingatlan jelzálogjog intézményét alig érin-
tették. A szabályozás fejlesztésének fõ iránya az volt, hogy a zá-
logjog hatékonyan alkalmazható legyen ingó dolgokra és imma-
teriális javakra, amelyek a gazdálkodók – különösen a kis- és kö-
zépvállalkozók – vagyonának jelentõs részét alkotják. Az ingó

jelzálogjog és a vagyont terhelõ zálogjog kielégítési jogot, még-
pedig elsõbbségi kielégítési jogot biztosít, ennyiben tehát dolo-
gi jellegû, ugyanakkor nem, vagy csak nagyon korlátozottan ér-
vényesül az a klasszikus szabály, amely szerint a zálogjogot nem
érintik harmadik személyeknek a létesítését követõen szerzett
jogai77. A zálogjog tartalmán belül nõtt a szerepe a zálogjogosult
és a zálogkötelezett jogviszonyára vonatkozó jogszabályi és szer-
zõdéses szabályoknak. A Janus-arcúság továbbá abban is meg-
mutatkozik, hogy maga a zálogjogosult és zálogkötelezett közöt-
ti jogviszony is tekinthetõ dologi jellegûnek (a zálogjogosultat a
zálogkötelezettel szemben is lényegét tekintve ugyanolyan jogok
illetik meg, mint bármely más harmadik személlyel szemben),
ugyanakkor nem vitatható, hogy ez a jogviszony át van itatva
személyes jelleggel is, amely abból fakad, hogy a zálogkötelezett
a zálogtárgyat birtokában tartja és annak tulajdonosa is, még ha
tulajdonjoga átmenetileg korlátozva is van. 

Vitatkozni szeretnék a Koncepciónak azzal a megállapításá-
val, amely szerint a zálogjogi szabályoknak a kötelmi jogból a
dologi jogba való áthelyezésének nem lesznek gyakorlati követ-
kezményei. Az új szövegkörnyezet természetesen más megvilágí-
tásba helyezi ugyanazokat a szabályokat, különösen a zálogjog
esetében, amellyel kapcsolatban jelenleg is visszatérõ jogalkalma-
zási probléma, hogy nem egyértelmû, hogy az egyes szabályok-
tól el lehet-e térni vagy sem. Önmagában a dologi jogi környe-
zet e kérdést az utóbbi válasz irányába tolja el. Ezért szükséges,
hogy a kódexbõl egyrészt a jelenleginél világosabban derüljenek
ki, hogy a zálogjogi szabályok közül melyek azok, amelyek az
adott zálogjogfajta nem-dologi jogi jellegébõl következnek, más-
részt pedig, világosabban különüljenek el a szigorúan a zálogjog-
ra vonatkozó szabályok a zálogjogot nem csupán megalapító,
hanem bizonyos mértékig szabályozó szerzõdésre vonatkozó
szabályoktól. 

6.3. A kötelmi és a dologi elemek szétválasztása

Jogosnak tartom azt a Koncepcióban szereplõ felvetést, amely
szerint indokolt lehet a magára a zálogjogra mint dologi jelle-
gû jogra és a zálogjogot létrehozó és szabályozó szerzõdésre
vonatkozó szabályok különválasztása. A helyzet nyilvánvalóan
hasonlítható a tulajdonjog és az adásvételi szerzõdés viszonyá-
hoz. Míg a tulajdonjog kérdései a dologi jog körében nyernek
szabályozást, az adásvételi szerzõdés a kötelmi jogba tartozik.
A zálogjog esetében is megkülönböztethetõ a zálogjogosult és
a zálogkötelezett közötti kötelmi jogviszony a zálogjogosult és
a vele mint dologi jogosulttal szemben álló mindenki más
(amely csoportba e tekintetben a zálogkötelezett is beletarto-
zik) közötti dologi jogviszony. Az elõbbi a kötelmi jogban,
azon belül vagy a szerzõdést biztosító kötelmek, vagy pedig a
pénz- és értékpapírügyletek körében, az utóbbi pedig a korlá-
tolt dologi jogok körében szabályozható. E szétválasztás igé-
nye még hangsúlyosabban jelentkezik a kötelmi hatályú zálog-
jog önálló elismerése esetén (az ingó, az immateriális és a va-
gyont terhelõ zálogjog esetében). Ha ez a szétválasztás a kötel-
mi és a dologi elemek erõs összefonódása miatt nem valósítha-
tó meg, akkor mindenképpen valamilyen kompromisszumot
kell kötni: vagy a dologi részben lesznek kötelmi szabályok,
vagy fordítva. Talán nem is az a legfontosabb kérdés, hogy me-
lyiket válasszuk, hanem az, hogy megfelelõen kezeljük a kény-
szerû kompromisszumból adódó problémákat. A feladat az,
hogy a jogalkalmazók számára minden zálogjogi szabállyal
kapcsolatban legyen egyértelmû, hogy az dologi vagy kötelmi
jellegû-e, és ez utóbbin belül diszpozitív vagy kógens. Továb-
bi lényeges körülmény, hogy a dologi jogi szabályozás körében
is világosan jelenjenek meg a lajstromozott dolgokon alapított
klasszikus jelzálogjog és a zálogjogi nyilvántartásba való be-
jegyzéssel alapított, tipikusan fajlagos jellegû jelzálogjog ter-
mészetében meglévõ alapvetõ különbségek.
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6.4. A zálogszerzõdés szabályozása

6.4.1. A szabályozás jellege

A zálogszerzõdés – eltérõen például az adásvételi szerzõdéstõl –
nem csupán a zálogjog létesítésére irányuló folyamatban, hanem
a zálogjog fennállása, érvényesítése és az azt követõ elszámolás
során is szabályozza a felek kötelmi viszonyát. A zálogszerzõdés
nem csupán a zálogjog létesítésének a törvény által megkövetelt
jogcíme, megkötése nem csupán egy lépés a zálogjog alapításá-
hoz vezetõ úton, hanem egyúttal a létrejövõ zálogjog tartalmá-
nak is alakítója. 

6.4.2. A zálogszerzõdés tartalma

Megfontolandó ezért, hogy nem kellene-e a polgári jogi kodi-
fikáció során a zálogjogosult és a zálogkötelezett közötti kötelmi jog-
viszonyt a jelenleginél bõvebben szabályozni, ezáltal mind a hitelezõ
biztonságát, mind pedig az adósvédelmet erõsíteni. 

A zálogszerzõdés közvetlen tárgya (tartalma) a zálogjogra vo-
natkozó szabályok alapján a következõképpen állapítható meg:
A zálogszerzõdés két fél (a zálogkötelezett és a zálogjogosult) kölcsönös
és egybehangzó akaratnyilatkozata, amely egy tartós jogviszony, a zá-
logjog létrejöttére irányul. Ennek alapján a zálogkötelezett köteles a
zálogjog tárgyát képezõ dolgot, jogot vagy követelést a zálogjo-
gosult számára zálogul adni (dolgon, jogon, követelésen vagy
vagyonon a zálogjogosult javára zálogjogot alapítani), a zálogjo-
gosult pedig köteles a biztosítékot elfogadni (átvenni); a feleket
a zálogjog fennállása alatt bizonyos jogok illetik meg és kötele-
zettségek terhelik, amelyek lényege, hogy a zálogjogosultat a tu-
lajdonjog terhére kielégítési jog illeti meg a zálogjog tárgyául
szolgáló vagyontárgyakból. A zálogszerzõdés szükségszerû ele-
mei a következõk:

(1) a zálogjogosult és a zálogkötelezett megjelölése (szerzõ-
dõ felek);

(2) a zálogjog alapítására irányuló szándék kinyilvánítása;
(3) a zálogjog fajtájának meghatározása;
(4) a zálogjog tárgyának meghatározása;
(5) a biztosított követelés meghatározása.
Bár nem érvényességi kellék, gyakorlati szempontból a szer-

zõdés szükséges elemeit képezik azok az elõzõekhez kapcsolódó
adatok, amelyeknek a zálogjogi nyilvántartásba való bejegyzése
jogszabályi kötelezettség.78

A zálogszerzõdés, az elõzõekben felsorolt minimális eleme-
ken felül, az adott esethez igazodva, tartalmazza a zálogjogosult
és a zálogkötelezett kötelmi jogviszonyában jelentõsséggel bíró
további jogokat és kötelezettségeket is. Ezek közül a gyakorlat-
ban a legfontosabb szabályozandó témakörök a következõk:

(1) együttmûködés a zálogjog létesítése során;
(2) a zálogtárgy használata, hasznosítása;

(3) a zálogtárgy ellenõrzése;
(4) a zálogjog érvényesítése;
(5) a zálogjog megszûnése. 

6.4.3. A zálogszerzõdés szabályozásának diszpozitív jellege

A szerzõdésre vonatkozó szabályozás anomáliáira jó példa, hogy a
törvény a felek jogai és kötelezettségei tekintetében a vagyont ter-
helõ zálogszerzõdés lehetséges tartalmával kapcsolatban jó szándé-
kú, de inkább zavaró, mint segítõ rendelkezéseket tartalmaz.
A törvény kifejezetten megengedi, hogy a felek megállapodjanak

(1) abban a mértékben, amelyet a kielégítést veszélyeztetõ
mértékûnek tekintenek; és

(2) abban, hogy a zálogjogosult a kötelezett gazdálkodását
ellenõrizheti.79

Úgy gondolom, hogy mindkét kérdés a zálogszerzõdés felek
által szabadon alakítható részének képezi a tartalmát; egyik sem
a zálogjog dologi jogi jellegéhez kötõdik, és kógens szabályt sem
érint. Jogszabály-szerkesztési szempontból lehetséges megoldás
lett volna, hogy a törvény diszpozitív szabályként kimondja a hi-
telezõ ellenõrzési jogát, az azonban nem illik a diszpozitív jog-
szabályi környezetbe, hogy megengedje a felek számára valamely
kérdés szabályozását. A felek a szerzõdéses szabadság körében
ezeket és hasonló kérdéseket természetesen maguk szabályozhat-
ják. Így például a zálogszerzõdés a Ptk.-ban írt esetek mellett
szabadon meghatározhat további eseteket, amelyekben a zálog-
jogosult a vagyont terhelõ zálogjogot egyedi zálogjoggá alakít-
hatja át. A felek a szerzõdéskötéskor maguk választottak az egye-
di és a vagyont terhelõ zálogjog között, miért ne tehetnék ezt
akár oly módon, hogy a maguk által meghatározott feltételekkel
jogot adnak a zálogjogosult részére arra, hogy éljen a törvény ál-
tal meghonosított átalakítás eszközével?

Azt gondolom, fontos egyértelmûvé tenni, hogy nem a Ptk.-
nak ez a rendelkezése, hanem a szerzõdéses szabadság az, amely
e kérdések szabályozását a felek részére lehetõvé teszi. Ezek a
kérdések a két fél szerzõdéses kapcsolatába tartoznak, a zálogjog
dologi jogi jellegével, abszolút hatályával nem függnek össze, így
a szerzõdéses szabadság alapján törvényi felhatalmazás nélkül
sincs akadálya annak, hogy a felek ezeket a zálogszerzõdésben
szabályozzák. A törvény által alkalmazott módszer igen zavaró,
mert elbizonytalanít a tekintetben, hogy mennyiben diszpozití-
vak, illetve kogensek a zálogszerzõdésre vonatkozó rendelkezé-
sek, mennyiben korlátozott a felek szerzõdéses szabadsága a zá-
logszerzõdés esetében. Az ellenõrzési jogot biztosító szabállyal
kapcsolatban az is probléma, hogy nem általában a jelzálogjog
szabályai körében, hanem a vagyont terhelõ zálogjoggal össze-
függésben szerepel, ami azt sugallja, hogy ez csak ebben az eset-
ben illeti meg a zálogjogosultat.
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Gondolatok a szerzõdés-engedményezés jogi természetérõl
Polgári Törvénykönyvünk megújításának útját kijelölõ Koncep-
cióban1 a Kodifikációs Fõbizottság elsõsorban azokat a problé-
mákat foglalta össze, amelyek az új kódex megalkotása során
dogmatikai okokból vagy éppen a gyakorlat által felvetve, meg-
oldásra várnak. E megválaszolandó kérdések között találhatjuk
az engedményezés szabályainak a kereskedelmi forgalomban
meghonosodott új jelenségeknek, funkcióknak való megfelelte-
tését. A Koncepció az engedményezés szabályainak gyökeres át-
alakítását tûzi ki célul akkor, amikor azokat a faktoringtól kezd-
ve a fiduciárius ügyletekre való alkalmasság megteremtésének
szükségességét vázolja fel.

A célok között a Koncepcióban néhány gondolat erejéig a
szerzõdés-engedményezés2 (-átruházás) törvényi szabályainak
megteremtése iránti igény is megjelenik. A szerzõdés-engedmé-
nyezés (-átruházás) viszonylag új jelenség a magyar üzleti élet-
ben, amely egy szerzõdési pozíció jogügyleti úton történõ átru-
házására irányul egy, a szerzõdésben (kötelemben) eredetileg fél-
ként meg nem jelenõ harmadik személyre.

A szerzõdés átruházását célzó megállapodások iránti igény a
gyakorlatban többféleképpen jelentkezik. Csak egy példával élve,
a több pénzintézet által közösen megvalósított – ún. konzorciális
vagy szindikált – hitelezési konstrukciók gyakori (ha nem elenged-
hetetlen) eleme a hitelezõi pozíció átruházását lehetõvé tevõ – il-
letve azt célzó – kikötések3. A konzorciumba pl. az (egyik) ere-

deti hitelezõ helyébe másik hitelezõ léphet, de az is elõfordulhat,
hogy a hitelezõ új pénzintézetet „von be” az adós finanszírozá-
sába, ezért csupán „a szerzõdésbõl eredõ jogai és/vagy kötele-
zettségei egy részét” ruházza át.4 A finanszírozási szerzõdések
gyakran szólnak a hitelezõ belépési jogáról is.

A szerzõdésátruházás egyébként egyes jogszabályi rendelke-
zések által nyíltan vagy éppen másként megnevezve a rendszer-
váltás óta jelen van jogunkban. A ’90-es években szinte napi gya-
korlat volt az önkormányzati lakásokra és helyiségekre vonatko-
zó bérleti jog „adásvétele”, akként, hogy a bérlõ a harmadik sze-
méllyel kötött szerzõdésben eladta az õt az önkormányzattal
mint bérbadóval kötött szerzõdés alapján megilletõ „bérleti jo-
got”, amely szerzõdést aztán a bérbeadónak jóvá kellett hagynia.
Ha az önkormányzat a szerzõdést jóváhagyta, akkor a további-
akban a bérlõ jogait a „vevõ” gyakorolhatta. E gyakorlat a La-
kástörvény (1993. évi LXXXVIII. törvény) 29. §-a és helyi la-
kásrendeletek ezen jogszabályhely kiterjesztõ értelmezésére te-
kintettel megalkotott szabályain alapult, így a helyi lakásrendele-
tek rendszerint lehetõséget biztosítottak arra, hogy a bérleti jo-
got a bérlõ tulajdonjogra cserélhesse.5 Ezzel gyakorlatilag a tûz
és víz házasítását sikerült megoldani, hiszen a tulajdonjog mint
legteljesebb dologi jogosítvány ellenszolgáltatásaként, cserébe
gyakorlatilag egy szerzõdési pozíció állt, hiszen a bérlõt a bérle-
ti szerzõdés alapján nemcsak jogok, a helyiség birtoklása, hasz-
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nálata illeti meg, hanem terhelik a bérleti jogviszony alapján
fennálló kötelezettségek is, így a bérleti jog vagyoni értékû jog-
ként való felfogása is kétséges. A bérleti jog átruházása tehát
nem más, mint egy szerzõdéses pozíció átruházása. 

Hasonlóan érdekes, bár jelentõségét tekintve kisebb súlyú
rendelkezést tartalmaz az utazási és az utazást közvetítõ szerzõ-
désrõl szóló 214/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (1) be-
kezdése, amely szerint az utas jogosult az utazási szerzõdésben
lekötött utazásban való részvétel jogát harmadik személyre enged-
ményezni. Megítélésünk szerint, a kötelem szerkezetével és az
engedmény tárgyával kapcsolatban az alábbiakban felvázoltak
alapján, itt sem egy követelés engedményezésérõl, hanem az utas szer-
zõdési pozíciójának átruházásáról van szó, így az engedményezés
fogalmának e körben történõ használata helytelen. A jogalkotó
terminológiai bizonytalansága aztán a jogszabályhely utolsó for-
dulatában fényre is derül: „Az engedményezésbõl eredõ igazolt
többletköltségeket az engedményes viseli, az utas az engedmé-
nyezést megelõzõen keletkezett szerzõdéses kötelezettségei alól
csak akkor mentesül, ha ezeket az engedményes átvállalta.”
E rendelkezésbõl kitûnik, hogy maga a jogszabályalkotó sem
egyszerû engedményezésként fogta fel az „utazási jog átruházá-
sát”, hanem az utazási szerzõdésbõl mint szinallagmatikus szer-
zõdésbõl folyó kötelezettségekre is tekintettel gyakorlatilag
szerzõdés-átruházásnak. A bevezetõben a szerzõdés-átruházás
tekintetében említett megoldástól a jogszabályhely itt annyiban
tér el, hogy az utazási jogot „engedményezõ” és az engedményes
között kerül sor a tartozásátvállalásra is, anélkül, hogy a kötele-
zettségek átszállásához az utazásszervezõ hozzájárulására szükség
lenne. 

Megítélésünk szerint sajátos szerzõdés-átruházásnak tekinthe-
tõ a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 1995. évi
XCVI. törvény 58. § (1) bekezdésében biztosított lehetõség,
amellyel a biztosító a nála fennálló biztosítási állományt (biztosí-
tási szerzõdéseket) – a Felügyelet engedélyével – részben vagy
egészben más biztosítóra átruházhatja. A törvény az átruházásra
– közelebbi indokolás nélkül – a Ptk. tartozásátvállalásra irány-
adó szabályait rendeli alkalmazni, azzal, hogy a jogügylethez a
biztosítottak és a szerzõdõ felek hozzájárulására nincs szükség,
õket legfeljebb a felmondás jog illetheti meg az új biztosítóval
szemben.

Már az eddigiekbõl is kitûnik, hogy a szerzõdési pozíció átruhá-
zásával a felek a szerzõdés egyik alanyának – a szerzõdési kikötések,
megállapodások lehetõ legteljesebb érintetlenül hagyása melletti
– kicserélését szeretnék megoldani (kötelmi – szerzõdési – alanycsere),
méghozzá olyképpen, hogy ez az alanycsere a szerzõdésbõl kilépõ és a
szerzõdésbe belépõ fél megállapodása (a szerzõdés átruházása) útján
történhessen meg.

A szerzõdés-átruházás terén – törvényi eligazítás híján – kiala-
kult gyakorlatban a szerzõdési pozíció átruházását általában az
engedményezés és a tartozásátvállalás szabályainak kombinálásá-
val valósítják meg. E megoldást, a nem praktikus szempontok
szerint közelítõ jogász kérdésére válaszolva, rendszerint azzal in-
dokolják, hogy a szerzõdési pozíció átruházása során – tekintet-
tel arra, hogy általában visszterhes szerzõdések kerülnek ily mó-
don „átcedálásra” – az egyik szerzõdõ felet megilletõ jogok és
kötelezettségek kerülnek átruházásra. Ha jogok (követelések) át-
ruházásáról van szó, akkor az engedményezést kell „elõvenni”,
ha a kötelezettségek „átruházásáról”, akkor pedig a tartozásátvál-
lalást. A két intézmény kombinációjával végül egy olyan
szerzõdés-átruházási szerzõdés köttetik, amelyben félként jelenik
meg egyrészt a pozícióját átruházni kívánó, másrészt a pozíciót
megszerezni kívánó személy, és a tartozásátvállalás alkalmazásá-
ra figyelemmel fél lesz – legalábbis bizonyos szerepet kap – a
„szerzõdésben maradó” fél is.

Az alábbiakban kifejtendõ álláspontunk szerint a szerzõdés-
átruházásnak engedményezés és tartozásátvállalás kombinációja-
ként való megközelítése dogmatikailag nem tartható, mert az
csupán felületes leegyszerûsítése a szerzõdési pozícióban végbe-

menõ jogügyleti jogutódlás folyamatának és a szerzõdés (köte-
lem) szerkezetének, jogalkatának. A Koncepció kiválóan rávilá-
gít a szerzõdés-átruházás szabályai megalkotásának szükségessé-
gére, azonban nem feltétlenül értünk egyet a Fõbizottság azon vé-
leményével, amely szerint „a legtöbb esetben a hatályos szabályok ki-
elégítõ megoldást adnak; megfontolandó mégis, hogy mely pontokon
kell az engedményezés, illetve a tartozásátvállalás szabályait kiegészí-
teni annak érdekében, hogy a szerzõdés-engedményezés jogi feltételei
teljesen adottak legyenek”. A Koncepció ilyen megközelítésébõl az
tûnik ki, hogy a Fõbizottság – közelebbrõl meg nem említett
korrekciókkal – magáévá tette a szerzõdés-átruházással kapcsola-
tosan kialakult, fent vázolt megoldást, utalván a sokszor minta-
ként említett holland ptk. hasonló megoldására. Megítélésünk
szerint a Koncepció által használt „szerzõdés-engedményezés”
fogalom is megkérdõjelezhetõ, különösen akkor, amikor a szer-
zõdés-engedményezés szabályainak megalkotásakor a Koncepció
az engedményezés és a tartozásátvállalás szabályainak – közelebb-
rõl meg nem jelölt jellegû – kiegészítését tûzi ki célul. Annak ér-
dekében, hogy dogmatikailag is helyes megoldás szülessen a
szerzõdés-átruházás szabályai tekintetében, szükségesnek látjuk,
hogy – a vonatkozó normaszöveg megalkotása során a törvényal-
kotó a joggyakorlat által kialakított módszeren túlmenõen – fi-
gyelemmel legyen a kötelem (szerzõdés) szerkezetébõl adódó sa-
játosságokra, továbbá az engedményezésnek e jogintézménytõl
eltérõ jellemvonásaira (elsõsorban közvetett tárgyára nézve). Az
alábbiakban felvázoljuk a kötelem és az engedményezés néhány
olyan jellemvonását, amelyek a szerzõdés-átruházás tekintetében
a gyakorlatban meghonosodott módszer (engedményezés és tar-
tozásátvállalás kombinációja) kódexbe emelése ellen szólnak.

A kötelem (szerzõdés) szerkezete

A Ptk. a szerzõdés tartalmi elemei és szerkezete tekintetében sem
a szerzõdések általános szabályai között, sem az egyes szerzõdé-
sek szabályai között nem ad kimerítõ eligazítást. A Ptk. 200. §
(1) bekezdése jelenleg nem megy túl a szerzõdési szabadság tar-
talom szabadságát magába foglaló szelvényének deklarálásán.6

A szerzõdés tartalma és tárgya cím alatt pedig a Ptk. kizárólag a
szerzõdés tartalmának jogszabályi megállapítására ad iránymu-
tatást7, amely rendelkezések tekintetében a Koncepció a kiegészí-
tés szükségességét veti fel, akként, hogy a szerzõdés tartalmi ele-
meként javasol megemlíteni a felek által akaratlagosan meghatá-
rozott kötelezettségeken túlmenõen „minden olyan kötelezettséget,
amely az adott szerzõdés természetébõl és céljából vagy a felek között
kialakított gyakorlatból és szokásból következik”. A javaslatból kitû-
nik, hogy a Fõbizottság a jelenlegi törvényi szabályoknál árnyal-
tabban kívánja megközelíteni a szerzõdés tartalmának meghatá-
rozását.

Napjaink magánjogi irodalmát tekintve nem igazán találunk
olyan munkákat, amelyek kifejezetten a kötelem szerkezeti ele-
meinek vizsgálatára koncentrálnának. A jelenleg használatos ma-
gánjogi tankönyvek a kötelem szerkezeti jellemvonásaival nem
foglalkoznak, tartalmi elemei között pedig jellemzõen a feleket
megilletõ jogokról és kötelezettségekrõl (fõ- és mellékkötelezett-
ségek) tesznek említést, elsõsorban az adóst terhelõ fõkötelezett-
ségre (szolgáltatási kényszerre) koncentrálva.

Magánjogi irodalmunkban egyedüliként a kötelem mint jog-
viszony legátfogóbb, és mint az alábbiakban látni fogjuk, a má-
sodik világháború elõtti magánjogi irodalomra legnagyobb ha-
tást gyakorló elemzését a XX. század fordulóján Grosschmid Bé-
ni végezte el a Fejezetekben.8 Ezért a kötelem szerkezetének fel-
vázolása során elsõsorban Grosschmid és „glosszátorai” munká-
ira támaszkodva kívánunk rámutatni – Grosschmid kókuszdió
hasonlatával élve9, a kötelem „gyors” felboncolásával – a témánk
szempontjából lényeges jellemvonásokra, a kötelem belvilágára. 

A szerzõdés tartalmi elemei és a szerzõdés szerkezete között
szoros összefüggés van, a tartalmi elemek „a kókuszdió beltar-
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talmát” írják körül, míg a szerzõdés szerkezete azt, hogy a tartal-
mi elemek hogyan kapcsolódnak egymáshoz.

Grosschmid munkáját Szladits analitikus és szintetikus fejeze-
tekre osztja.10 Az analitikus fejezetekben Grosschmid a kötelmet
annak különbözõ tárgyai, a szolgáltatás tartalma és egyes létsza-
kai szempontjából vizsgálja meg, a szintetikus fejezetekben pe-
dig általános szinten fejti ki a kötelmi jog fogalmait. E fejezetek
között találhatjuk a kötelem tartalmi elemeinek kifejtését is. 

A kötelmet szétbontva „…alkatelemei a kötelemnek az a két ol-
dala neki, amelyekre az széjjelválik, ha azt egyszer a hitelezõ, máskor
az adós helyzetébõl nézzük. Elõbbi (cselekvõ) oldalában: követelés;
utóbbi (szenvedõ) oldalában: tartozás, kötelezettség, adósság; köte-
lem.”11 Grosschmid a kötelem alaphatásaként, legfõbb elemeként
az alaki kénytetõséget12 (az adóst terhelõ szolgáltatási kényszert)
emeli ki, hiszen „kettészelve a kötelmet… a fõ, mi szemembe ötlik,
kétségkívül e kénytetõség.”13 E megállapítást követõen Grosschmid
azonban rögtön rámutat arra, hogy a kénytetõség mellett mást is
találhatunk a kötelem belvilágában, „…a kénytetõség csupán egyik
oldala az egésznek. Mögötte a kötelembõl folyó szertehatások mintegy
szövedéke (complexuma) áll, minek valamennyi szálán átlátni alig
lehetséges.”14

Szladits Grosschmid e meglátását Kolumbusz tojásához ha-
sonlítván rámutat arra, hogy „…a kötelem mint jogintézmény nem
merül ki a kötelembõl fakadó igényben, hanem ezen felül számos szer-
tesugárzó reflexhatást idéz elõ a jog világában és pedig nemcsak a két
fél egymás közti viszonyában, hanem esetleg harmadik személyekre ki-
hatóan is (pl. a megajándékozott felelõssége, kezes, zálogadó jogi hely-
zete stb.).”15

Tóth Lajos, Grosschmid fenti megállapításának elemzésekor
rámutat arra, hogy maga az obligáció gyöke („adós fizess”), a
kénytetõség is összetett jelenség, bár elsõre talán nem szembeöt-
lõen (hiszen maga a kénytetõség a szembeötlõ) benne vannak a
„…gyök egyes alkatelemei: ekkor és ekkor fizess, itten és itten fizess.”16

De a kötelemben benne vannak „…mindazon szabályok, melyek az
obligáció gyökhöz és az obligáció gyök egyes alkatelemeihez kapcsolód-
nak.”17 Ekként a kötelem „…hatások összessége”18, amelynek vizs-
gálata során valamennyi kötelmet betöltõ joghelyzetet a maga
egészében kell nézni19, hiszen „…amit a törvény a kötelemmel ter-
helthez hozzá intéz, az hosszú sorozat, amelynek az, hogy adós fizess,
csupán a kezdõbetûje…”20

Szladits késõbbi munkájában is a mestere által meghatározott
utat követi: úgy tartja, hogy a kötelem tartalmát a benne lévõ
joghatások három csoportja együttesen adja ki.21 Elsõsorban
azok, amelyek megszabják, hogy „…az adós a szolgáltatás teljesí-
tése végett minõ magatartást köteles tanúsítani.”22 Tóth Lajos gon-
dolatához hasonlóan Szladits szerint „…a kötelembõl kétféle köte-
lezettség származik: szolgáltatási és gondossági kötelezettség. Ezek kö-
zött a teljesítésre irányuló szolgáltatási kötelezettség az önálló vagy fõ-
kötelezettség, míg a gondossági kötelezettségek mint önállótlan mel-
lékkötelezettségek jelentkeznek.”23 E két kötelezettség közé Szladits
további elemként a szavatossági kötelezettséget is beállítja, mivel
„…mint a gondossági kötelezettségek, nem teljesítésre, hanem csupán
valamely eredményért való helytállásra irányulnak.”24 Szladits ezt
annyiban árnyalja, hogy a szavatossági kötelezettségek
„…valójában nem is kötelezettségek, mert nem irányulnak a kötele-
zettnek valamely magatartására, hanem csupán másodlagos, módosí-
tó hatásokat váltanak ki a kötelmi viszonyban (felbontás vagy az el-
lenérték csökkentése).”25

A kötelem tartalmi elemei továbbá a jogi szankciók, amelyek
a szolgáltatás elmaradásának jogkövetkezményei.26 Ezeket a
szankciókat nevezi Grosschmid a kötelem kénytetõ, propulzív
hatásának.27

A kötelem tartalmához tartoznak végül a Grosschmid által
reflektív (közvetett) hatásoknak28 nevezett joghatások29: „…a kö-
telem fennállása más tények hozzájárulásával olyan hatásokat vált
ki, amelyek nem állnának be, ha a kötelem nem keletkezett volna.”30

Tóth Lajos (Szladitshoz hasonlóan), mint a Grosschmid-
iskola növendéke, más munkáiban sem szakad el mesterének

gondolatmenetétõl, az „alaki kénytetõség” mint legszembetû-
nõbb elem mellett a reflektív hatásokat is a kötelem tartalmához
sorolja.31

Az elõbbi szerzõkhöz hasonlóan Szászy István is a gros-
schmidi gondolatot követi a kötelem elemeinek felleltározása so-
rán. A kötelem legfontosabb tartalmi eleme Szászynál is a kényte-
tõség, de a kötelmet azon a joghatások összessége írja le, amelyek
magából a jogviszonyból keletkeznek.32 A kötelezett (fõ-) szolgál-
tatási kényszere mellett, ahhoz tapadva mellék– és segédszolgálta-
tások tartoznak a kötelem „belsejébe”. A mellékszolgáltatások
(Szászy példájával az, hogy a szabó, akinél a ruhát megrendeljük,
méretet vesz) a kötelezettnek a teljesítést kísérõ önállótlan – bíró-
ilag önállóan nem érvényesíthetõ – mellékkötelezettségei, a segéd-
szolgáltatások (pl. az eladott áru megõrzése) pedig a kötelezett tel-
jesítéstõl független védõkötelezettségei. „A mellékszolgáltatások a
fõszolgáltatásra vonatkozó szabályok uralma alatt állanak. … Az
önálló segédszolgáltatás ezzel szemben nem áll a fõszolgáltatásra vonat-
kozó szabályok, hanem önálló elvek uralma alatt.”33

Kelemen László szerint a kötelem tartalmának leglényege-
sebb eleme a felek kötelembeli magatartása.34 Természetesen a
felek magatartása elsõdlegesen a szerzõdéssel kikötött szolgálta-
tásra irányul, a grosschmidi gondolatnak megfelelõen azonban a
szerzõdésbõl nemcsak szolgáltatási, hanem gondossági és védõ-
kötelezettségek is fakadnak.35 Kelemen azonban rámutat arra,
hogy a kötelem ezen tartalmi elemei teljesen függetlenek a felek
által akaratlagosan meghatározott szolgáltatási kötelezettségtõl,
„…fennállnak akkor is, ha a szerzõdésbõl bármely oknál fogva teljesí-
tési kötelezettség nem származik, valamint azelõtt is, hogy a szolgál-
tatási kötelezettség a szerzõdés megkötésével létrejönne.”36 Ezzel tehát
némileg feloldja a szolgáltatási és a gondossági elem közötti, a
korábbi szerzõk által felvázolt szorosabb, a kötelem centrumá-
ban elhelyezett kapcsolatot: a védõkötelezettségek szerepét kitá-
gítva, azoknak keretszabály-jelleget tulajdonít. Kelemen szerint
tehát a „…védõkötelezettség kötelembeli szerepe az, hogy úgy a szer-
zõdés megkötésénél, mint annak fennállása és lebonyolítása során, va-
gyis a kötelem egész élettartama alatt a felek mindegyikétõl távoltart-
sa az érdekeik jóhiszemû és tisztességes tekintetbevétele tárgyában a
másik félre rótt tevõleges kötelezettség útján mindazokat az érdeksé-
relmeket és károsodásokat, amelyek õket, az ügyletkötés alkalmából ke-
letkezõ érintkezés során a szerzõdés normális tartalmához képest
érhetik.”37

A fenti áttekintésbõl láthatjuk, hogy a kötelem olyan, hitelezõ
és adós között feszülõ szövet, amelynek a legerõsebb, legszembe-
ötlõbb szála az adóst terhelõ szolgáltatási kötelezettség, azonban
e szálat számos más, de szintén a „kókuszdió belsejébe” tartozó,
kevésbé szembeötlõ szál veszi körül, így alkotván egészet. 

Az engedményezés tárgya

Amint arra már a fentiekben rámutattunk a szerzõdésátruházás
egyik, gyakorlatban meghonosodott eszköze az engedményezés.
A „szerzõdésátruházó szerzõdés” tárgya tehát a szerzõdéses pozíció,
ezzel szemben a Polgári Törvénykönyv 328. § (1) bekezdése az
engedményezés (közvetett) tárgyaként a kötelem jogosultját
megilletõ követelést jelöli meg. A Kommentár e törvényhelyre vo-
natkozó meghatározása szerint az engedményezés olyan szerzõ-
dés, amellyel a jogosult a követelését másra ruházza át,38 az enged-
mény tárgya tehát a követelés. 

A vagyonjogi követelések általában engedményezhetõk, kivé-
ve azon követeléseket, amelyek engedményezését a szolgáltatás
természete, jogszabály közvetlen vagy közvetett tilalma, vagy a
felek megállapodása kizárja.39 Villányi (és vele egyezõen a Kom-
mentár) ezt azzal folytatja, hogy a kétoldalú szerzõdésekbõl szár-
mazó követelések is engedményezhetõk azzal, hogy „…ter-
mészetesen ezáltal nem szállnak át az engedményesre az engedmé-
nyezõnek a szerzõdésbõl származó kötelezettségei, hanem a jogviszony
továbbra is a felek között marad fenn…”40 Szászy ezt akként fejezi
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ki, hogy „…kötelmi jogviszony a magyar jog szerint nem lehet tár-
gya az engedményezésnek, hanem annak tárgya mindig csak a kötel-
mi jogviszonyból eredõ követelés”41

A fenti jogirodalmi álláspontok egybehangzóságával szemben
egyes szerzõk az engedmény kapcsán nemcsak követelések ha-
nem jogok átruházásáról is szólnak.42 Kétségtelen, hogy Eörsi a
tulajdonátszállás kapcsán úgy nyilatkozik, hogy a „… jogok tulaj-
donjogának átruházása: engedmény”43, azonban az e megállapítást
követõ összehasonlító táblázatból már egyértelmûen kitûnik,
hogy Eörsi ehelyütt a jog fogalmát a követelés szinonimájaként
használta.44

Az engedmény tárgyával kapcsolatban szólnunk kell arról – a
(pénzügyi) lízingszerzõdések kapcsán általánossá vált – gyakor-
latról, hogy a lízingbeadó a lízingszerzõdésben a lízingbe adott
dologért való felelõsségét rendszerint kizárja, ennek „ellentétele-
zéseként” viszont a lízingbe vevõ „engedményezi” az õt a dolog
eladójával szemben megilletõ jótállási és szavatossági jogokat.45

A kötelem szerkezetével kapcsolatosan fent vázoltak alapján kije-
lenthetjük, hogy az ilyen gyakorlat dogmatikai szempontból ag-
gályosnak tekinthetõ, hiszen a hibás teljesítés (szerzõdésszegése)
az eladó (kötelezett) kötelmi kötelezettségének megnövekedését,
tárgyi átfordulását eredményezi. Így a szavatosság sem más,
mint a kötelembõl fakadó teljesítési és gondossági kötelezettsé-
gek között álló46, magának a kötelmi kötelezettségnek fennállását
és terjedelmét meghatározó tényállástételek egyike, amelyek
„…a teljesítési kényszer elõfeltételeit írják körül és így nem önálló új
joghatások, hanem valamennyien az alaki kénytetõség keretében
maradnak.”47 Így a grosschmidi gondolat alapján a szavatosság-
nak az alapkötelembõl való kiszakítása nem lehetséges.

A szerzõdési pozíció átruházhatósága48

A címben megbújó kérdést úgy is fel lehetne tenni, hogy enged-
ményezhetõ-e a szerzõdési pozíció? Megítélésünk szerint nem: a szer-
zõdésbõl fakadó követelés átruházását célzó engedményezés, illet-
ve a szerzõdés egyik pozíciójában teljes és végleges alanycserére
irányuló szerzõdés-átruházás, eltérõ jogi jellegû intézmények.

A szerzõdés-átruházás a kötelem (egyik) alanyi oldalán vég-
bemenõ teljes körû jogutódlás, míg az engedményezés – az
(alap-) kötelem identitásának sérelme nélkül – kizárólag egy kö-
vetelés jogosultja személyében történõ jogutódlás. A szerzõdés-
átruházással a szerzõdésbe belépõ fél valamennyi, a jogelõdje te-
kintetében fennállt jogot és kötelezettséget meg kell, hogy sze-
rezze, ezzel szemben az engedmény nem valamennyi, az (alap-)
kötelem jogosultját megilletõ jogot vonz magával, hanem fõsza-
bály szerint a „…követelés abban az állapotban száll át az engedmé-
nyesre, amelyben az engedményezés idején van.”49

Hatályos jogunk alapján nem tartjuk a szerzõdési pozíciót
olyan instrumentumnak, amely átruházó ügylet – közelebbrõl:
engedményezés – tárgya lehetne. A szerzõdési pozíció egy jogi
helyzet, mely – a korábban használt hasonlattal élve – a legkü-
lönfélébb, egymástól gyakran el nem választható jogosultságok
és követelések szövete. 

Nem véletlen, hogy az engedményezés jogintézményére ala-
pító megoldási konstrukcióval szemben a problémák leggyak-
rabban éppen azzal kapcsolatban merülnek fel, hogy engedmé-
nyezhetõ-e egyáltalán a szerzõdési pozíció (lehet-e alanycserét
megvalósító rendelkezõ ügylet tárgya): az „átcedálási” megálla-
podásban elegendõ-e a „kilépõ” felet megilletõ összes jogosult-
ságra és követelésre általában hivatkozni, vagy részletezni kell va-
lamilyen formában az átruházásra kerülõ jogokat is. Arról nem
is beszélve, hogy olyan jogok, amelyek az engedményezés tár-
gyát külön nem képezhetik50, e konstrukcióval – mintegy tömeg-
ben, a többivel együtt – átruházhatóak-e. 

Az engedményezhetõség komoly akadálya lehet a jogviszonyhoz
– az átruházandó jogi pozícióhoz – kapcsolódó bizalmi jelleg. Az ún.
hitelátruházás esetében pl. az egyik komoly, hogy a hitelszerzõ-

dés mind az adós, mind pedig a pénzintézet oldalán bizalmi vi-
szonyt is feltételez: a hitelátruházással járó pozíciócsere pedig
ebben a bizalmi viszonyban hoz(na) módosulást.

A jogok és kötelezettségek szoros összefonódásából, a szerzõ-
déses kötelmet gyakran jellemzõ kölcsönös bizalmi viszonyból is
következik, hogy a „pozíciócsere” nem állhat kizárólag az átruházó
fél hatalma alatt: a jogviszony alakulásával/alakításával érintett
személyek egyformán fontos résztvevõi a pozíciócserét eredmé-
nyezõ megállapodásnak. Szladits rámutat arra, hogy „…kölcsö-
nös jogokat és kötelezettségeket magában foglaló szerzõdés át-
ruházása az egyik szerzõdõ fél egyoldalú akaratelhatározása alap-
ján azonban nem történhetik meg. Ehhez a másik szerzõdõ fél
hozzájárulása is szükséges, amikor a szerzõdõ felek megegyezése
alapján az egyik fél a szerzõdésbõl kiválik s helyébe a kiváló fél
engedélye s a másik fél hozzájárulása folytán a harmadik személy
lép be51. E garanciális követelmény a Koncepció által javasolt
megoldással nem feltétlenül valósítható meg. 

Az engedményezés az eredeti jogosult és az átruházott követe-
lés új jogosultjának szerzõdése, melyhez a kötelezett hozzájárulá-
sára nincs szükség. A jelenlegi – nézetünk szerint helyes és fenn-
tartandó – uralkodó jogirodalmi álláspont szerint az engedmé-
nyezéssel a kötelmi pozícióban az alanycsere megtörténik: az át-
ruházó ügylet megkötésével a követelés átszáll. Az adós értesítése
sem az engedmény létrejöttéhez, sem pedig a követelés engedmé-
nyes általi megszerzéséhez nem szükséges. A tartozásátvállalás az
eredeti és az új kötelezett megállapodása, amelyhez a jogosultnak
– keletkezés és érvényesség szempontjából – ismét csak „nincs kö-
ze”, csupán a vele szembeni hatályossághoz szükséges a hozzájá-
rulása. Ha elfogadjuk, hogy a szerzõdési pozíció átruházása az
együttesen, mintegy „csomagban alkalmazott” engedményezés és
tartozásátvállalás intézményének segítségével végbemehet, akkor
az ügylet – elvileg – a szerzõdési pozícióban változatlanul mara-
dó fél érdemi nyilatkozata nélkül lebonyolódhat. 

Megítélésünk szerint az itt hangsúlyozott, a szerzõdésben ma-
radó fél részérõl szükséges hozzájárulás nem lehet azonos a tar-
tozásátvállalás52 körében a Ptk. 332. § (1) bekezdése által meg-
követelt jogosulti hozzájárulással. A tartozásátvállalásra irányuló
szerzõdés megkötéséhez – az engedményhez hasonlóan – nem
szükséges a kötelemben maradó fél akaratnyilatkozata, a hozzá-
járulás pusztán csak a megállapodásnak a jogosulttal szembeni
hatályosulásához. 

Határozott álláspontunk ezzel szemben, hogy a szerzõdésátruhá-
zás konstrukciójában a felek – a célzott alanycsere szempontjából min-
denképpen – egyformán fontos szerepet játszanak, amit a jogi konst-
rukciónak is mindenképpen tükröznie kell. Nem hagyhatjuk figyel-
men kívül, hogy éppen a szerzõdés-átruházó ügyletben részt
nem vevõ fél az, aki marad a jogviszonyban, vitathatatlan érde-
ke fûzõdik ezért ahhoz, hogy az alkalmazott jogi megoldás az õ
hozzájárulását is feltételezze. A szerzõdési pozíció átruházásának
a változatlanul maradó fél (az átruházáskor kinyilvánított vagy
elõzetesen biztosított) konszenzusa nélkül gyakran értelme
sincs. A felek ezért nem is eléged(het)nek meg annak deklarálá-
sával, hogy a szerzõdés-átruházás elvileg lehetséges: a jogviszony
folytonossága miatt, és annak érdekében egyértelmûen kell ren-
dezni az új „szerzõdõ” felek jogi kapcsolatát. Az engedményezés
és tartozásátvállalás szabályainak „megfelelõ” alkalmazásával
olyan megoldásra is juthatunk, amelynél a szerzõdési pozíció át-
ruházására irányuló szerzõdés a szerzõdésben maradó fél „feje fe-
lett” felett is létrejöhet, legfeljebb annak irányában történõ hatá-
lyosulásához szükséges a jogügyletrõl történõ értesítése illetve az
ahhoz való hozzájárulása. A hozzájárulás hiánya – a tartozását-
vállalás hatályos szabályaira figyelemmel – az eredményezhetné,
hogy míg a szerzõdési pozícióhoz kapcsolódó jogok tekinteté-
ben a jogutódlás a hozzájárulástól függetlenül megtörténne, ad-
dig a kötelezettségek tekintetében egy tartozáselvállalás-szerû
helyzet keletkezne, ami mind a kötelem természetével, mind pe-
dig a szerzõdési pozíció átruházására irányuló szerzõdés céljával
ellentétes lenne.
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Elõfordulhat, hogy az átruházó fél ha akarja, sem tudja meg-
kerülni eredeti szerzõdõ partnerét. A szerzõdésbe belépõ fél szá-
mára a szerzõdési pozíció „átvételével” járó üzleti kockázat felmé-
rése érdekében a szerzõdéses jogviszonyt érintõ dokumentumo-
kat kell átadni, illetve kifejezetten a szerzõdésben maradó félre vo-
natkozó információkat kell rendelkezésére bocsátani. Ezek üzleti,
adott esetben banktitoknak minõsülõ adatok, melyek kezeléséhez
a másik szerzõdõ feleket be kell vonni. Más kérdés, hogy – meg-
felelõ szerzõdési és (remélhetõen) jogszabályi garanciák mellett –
a szerzõdésben maradó fél az alapügylet létesítésekor vagy késõbb
bármikor elõre hozzájárulását adhatja a pozíciócseréhez.

A pozíciócserét célzó jogi helyzet specialitásait áttekintve ar-
ra a következtetésre jutottunk, hogy több érv szól a szerzõdési pozí-
ció engedményezhetõségének (átruházhatóságának) megengedése el-
len, mint mellette. Úgy véljük, hogy az engedményezés szabályai
nem tágíthatók oly mértékben, hogy alkalmassá tegyük – ha le-
het egyáltalán – a szerzõdéses jogviszony egyik alanyának (és
nem csupán a szerzõdésbõl fakadó követelés jogosultjának) sze-
mélyében változás elõidézésére. Ha a jogalkotó a követelés átruhá-
zás jelenlegi szabályainak átalakításában gondolkodik, félõ, hogy a cél
érdekében gyakrabban kell engedményeket tennünk az engedménye-
zés kiforrott szabályaival szemben, mint amennyit a követelés átruhá-
zás dogmatikai tisztasága elbír.

Szerzõdésmódosulás – szerzõdésmódosítás,
mint a pozíciócsere eszköze

Az e tanulmányban megvizsgált jogi helyzet a szerzõdés alanyá-
nak módosítására – a szerzõdés már kialakított tartalmának lehe-
tõség szerinti érintetlenül hagyása mellett a szerzõdés egyik ala-
nyának „kicserélésére” – irányul. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a
cél, hogy a szerzõdéses kötelem szövedéke csak ez egyik eredeti alany
(az egyik fél) kiemelése és az új – a szerzõdésbe „belépõ” – fél beülte-
tése kapcsán változzon, egyébként sérelmet ne szenvedjen. A gyakor-
latban elõforduló esetekben a felek elsõdleges érdeke a zökkenõ-
mentes, biztonságos alanycsere lebonyolítása, annak elérése,
hogy a szerzõdés eredeti alanyának helyébe lépõ fél jogelõdje po-
zícióját elfoglalva a jogviszonyt tovább folytathassa. Ilyen eset-
ben a módosítással – az új jogosult/kötelezett belépésével – for-
málódó jogviszony felveszi az eredeti szerzõdéses jogviszony tar-
talmát. Nem lehet vitás ugyanakkor az a tény, hogy e jogi hely-
zet rendkívül összetett: egyszerre mutatja fel (még ha nem is
egyforma intenzitással) az átruházás, az engedményezés és tarto-
zásátvállalás valamint az akarategységben történõ szerzõdésmó-
dosítás (módosulás) jogintézményeinek egyes vonásait. A szer-
zõdési pozíció átruházására irányuló szerzõdést ezért leginkább
egy olyan megállapodásként tudjuk elfogadni, mely a kilépõ fél
és a pozícióba belépõ jogalany szerzõdési alanycserét célzó aka-
rategységébõl indul ki, ám nem nélkülözi a szerzõdésben erede-
tileg is szereplõ és jogviszonyban is maradó fél konszenzusát
(hozzájárulását) sem. Kétségtelen, hogy e szerzõdés nem a Ptk.
240. § által szabályozott, klasszikus módosítás. Akárhogyan is köze-
lítjük meg ugyanakkor a szerzõdésátruházás intézményét, egy
dolog nem tagadható: a jogi konstrukció célja a szerzõdésben
komplett alanyváltozás elõidézése, vagyis a szerzõdés alanyának mó-
dosítása.

A módosítás-módosulás jogintézményének megközelítése
egyébként sem egyszerû feladat: mikor, mit értünk jogviszony
módosítás és módosulás alatt, meddig terjed a szerzõdõ felek
– esetleg harmadik személy – jogviszonyalakító jogköre, mi lehet
egyáltalán módosító ügylet tárgya stb. Az viszont általánosan el-
fogadott, külön igazolásra nem szoruló tény, hogy a szerzõdéses
kötelem módosulása – a jogalanyok személyére nézve is – szám-
talan okból bekövetkezhet, másképpen fogalmazva: alanyválto-
zás elõidézésére a legkülönfélébb jogi tények alkalmasak. 

Módosulást eredményez a szerzõdés alanyában az egyik fél
halála folytán bekövetkezõ jogutódlás. A bérbeadó, illetve bérlõ

halála esetén az örökösök a „bérbeadói ill. a bérlõi pozíciót” is meg-
öröklik, a bérleti szerzõdésben tehát alanycsere következik be [vö.
Ptk. 431. § (3) bek.]. Egyik közzétett eseti döntésében arra is rá-
mutatott a Legfelsõbb Bíróság, hogy a bérbeadóként eljáró ha-
szonélvezõ által kötött bérleti szerzõdés nem szûnik meg a ha-
szonélvezõ (bérbeadó) halálával, mert a haszonélvezeti jog meg-
szûnésével a tulajdonos eddig korlátozott rendelkezési joga
mintegy „kiteljesedik” és ezt követõen a bérleti szerzõdésben õ
szerepel bérbeadóként.53 A szerzõdõ fél halálával nem feltétlenül
szûnik meg a biztosítási érdek és a biztosítási szerzõdés: az örö-
kös, mint jogutód a biztosítási szerzõdés alanyává válhat.54

Alanycsere történik a már említett, állomány-átruházást célzó
esetekben is.  Ilyenkor a jogviszonyban részes felek (az átruházó
és az állományt szerzõ) megállapodása már kifejezetten az erede-
ti szerzõdések módosítására irányul. 

Érdekesség, hogy Csanádi 1969. évben született tanköny-
vében még említi – méghozzá a követelés átruházásától elhatá-
rolva – azt az esetet, amikor az egyik fél egész kötelmi pozíciója át-
száll más személyre, a jogokkal és a kötelezettségekkel együtt (pl.
állami vállalat átszervezéssel történõ megszüntetése).55 Hasonló
helyzetet eredményez, ha a felügyeleti szerv a szerzõdés teljesíté-
sére más vállalatot jelöl ki (leginkább profilátadás esetében).

Ez utóbbi esetek már a szerzõdéses jogviszony alanyának jogügy-
lettel történõ „módosíthatósága” irányába mutatnak. A bírói gya-
korlatban ugyanakkor leginkább azzal az állásponttal találko-
zunk, mely nem ismeri el módosításként a szerzõdés alanya jog-
ügyleti módosításának lehetõségét. A módosítás lehetõsége ellen
leggyakrabban két érv kerül szóba. Elsõként (a) az, hogy a Pol-
gári Törvénykönyv nem teszi lehetõvé a szerzõdés alanyainak
módosító szerzõdéssel történõ megváltoztatását, mert a Ptk.
240. § (1) bekezdésének értelmében a szerzõdés csak tartalmában
és jogcímében módosítható. További ellenvetés (b), hogy módosító
szerzõdés csak az eredeti felek között jöhet létre: az egyik szerzõdõ
félnek harmadik személlyel létesített jogügylete az eredeti jogvi-
szonyt nem módosíthatja. 

ad a) A Ptk. XXII. fejezetének eredeti szövegéhez írt minisz-
teri indokolás szerint ehelyütt a jogalkotó kizárólag a szerzõdés
tartalmának és jogcímének módosításáról kívánt rendelkezni, el-
ismeri azonban a szerzõdés egyéb okból bekövetkezõ módosulá-
sának lehetõségét, azzal, hogy „a szerzõdõ felek személyének
megváltoztatásával (engedményezés, tartozásátvállalás) ... bekö-
vetkezõ módosulás” már nem tartozik e fejezet körébe. A Ma-
gyarázat újabb kiadásai annak rögzítése után, hogy a szerzõdés
módosulása a szerzõdés bármely elemének megváltozását jelent-
heti, már csak szerzõdés tartalmának megváltoztatásáról és – ki-
egészítésként – a jogcím módosításáról tesz említést.56 Ezzel oly-
bá tûnik, mintha a Polgári Törvénykönyv kizárólag a szerzõdési
tartalom, illetve jogcím módosítására adna a szerzõdõ feleknek
lehetõséget, egyéb téren nem. Ennek ellentmondani látszik,
hogy a jogcím módosítására hozott példa, ti. ha a kölcsön vissza-
fizetéseként az adós ingatlan tulajdonjogát ruházza át57, a teljesí-
tést megelõzõen inkább a szerzõdés tárgyának módosítását jelen-
ti, a teljesítési létszakban pedig datio in solutum-ként – de nem
jogcímmódosításként – fogható fel. Az elévülés megszakadásá-
nak eseteirõl rendelkezõ Ptk. 327. § (1) bekezdéséhez írt magya-
rázat szerint „a követelés megállapodás alapján történõ módosí-
tásán az elévülés megszakadása szempontjából minden olyan
szerzõdésmódosítást érteni kell, amely a követelés összegét, a
szolgáltatás tárgyát, mennyiségét … bármilyen vonatkozásban
érinti.”58

A kötelmi joggal foglalkozó szerzõk a szerzõdés módosulását
az alanyok tekintetében is elképzelhetõnek tartják59, ugyanakkor a
kötelem (ezen belül a szerzõdéses jogviszony) alanyának módosí-
tására – minden egyéb magyarázat nélkül – az engedményezés és
a tartozásátvállalás szabályait említik60. Az engedményezés azon-
ban a szerzõdéses kötelembõl fakadó követelés átruházásával va-
lójában nem a szerzõdés alanyának módosulását eredményezi, ha-
nem a változatlan felek között fennálló szerzõdésbõl fakadó egy bi-
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zonyos követelés jogosultjának személyében eredményez alanyvál-
tozást61. Ha tehát az alanyban történõ módosítás csupán azért
nem lehetséges, mert „erre való az engedményezés, ill. a tar-
tozásátvállalás…”, akkor ez az okfejtés – meglátásunk szerint –
nem feltétlenül foghat helyt, ez az álláspont az alanyban történõ
módosítás lehetõségét nem zárja ki. 

ad b) Valóban komoly érv ugyanakkor az, hogy a szerzõdést
csak a szerzõdõ felek módosíthatják, módosító szerzõdés az alap-
szerzõdés alanyai között jöhet létre. Szigorú értelmezés szerint te-
hát módosító szerzõdést kizárólag az eredeti felek köthetnek: a
szerzõdési pozíciót „átruházó” és a „megszerzõ” fél megállapo-
dása az alapszerzõdést nem módosíthatja. Igaz, hogy a konszen-
zuson alapuló szerzõdéses kötelem a jogügylet alanyainak ren-
delkezése alá esik, a jogviszony alakítására is elsõsorban a felek
akarategységben kinyilvánított szándéka alapján kell, hogy sor
kerüljön. Annak azonban álláspontunk szerint nincs akadálya,
hogy az eredeti szerzõdés alanyai és a szerzõdésbe „belépõ” új személy
között jöjjön létre olyan szerzõdés, mely az eredeti szerzõdés módosítá-
sát eredményezi, akár a jogalanyok vonatkozásában is. E háromol-
dalú konszenzussal a jogi pozíció átruházásával kapcsolatban ed-
dig felvetett problémák is rendezhetõk. Nem tartjuk kizártnak
azt sem, hogy a szerzõdés egyik alanya eleve hozzájárulását ad-
hassa az esetleges alanycseréhez, ha szükséges, úgy – a szerzõdés-
ben, vagy jogalkotói akarat függvényében jogszabályban – elõre
rögzített garanciális feltételek mellett. Ezzel kielégíthetõ lenne az
erre irányuló, a szerzõdési pozíció átruházásával kapcsolatban
felmerülõ gyakorlati igény is. 

Úgy gondoljuk, hogy amennyiben a jogalkotó – e tanulmány-
ban kifejtett álláspontunkkal ellentétben – az engedményezés
szabályait a szerzõdési pozíció átruházásának elérése érdekében
megfelelõen tágíthatónak tartja, úgy nem kevesebb érv szól a módo-
sítás (ha szükséges, módosított) jogi konstrukciójának megfontolá-
sa, az eddigi – ebben a tekintetben elutasító – álláspont átgondo-
lása mellett is. 

Alanycsere a szerzõdési pozícióban – nováció útján

Amennyiben a szerzõdési pozíció engedményezéssel történõ át-
ruházását a felek bizonytalannak tartják, a módosítás jogi lehetõ-
ségének elismerésétõl pedig – a fentebb említett okokból – a bí-
rói gyakorlat elzárkózik, az alanycserére nem marad más megol-
dás, mint a nováció62. Ebben az esetben az eredeti felek a szerzõ-
dést megszüntetik, ezzel egyidõben a szerzõdésben változatlanul
maradó fél a „belépõ” személlyel új szerzõdést köt, méghozzá az
eredetivel azonos tartalommal. A megoldás mondhatni pengeéles
és kristálytiszta képet teremt: lezár egy jogviszonyt az eredeti ala-
nyok között és tartalmában ugyanolyat teremt az új alanyok kö-
zött. Mindenképpen felvetõdik azonban az a kérdés, hogy ilyen
esetekben a felek szándéka valóban megszüntetés és új szerzõdés
alapítása-e vagy sem. 

Úgy véljük, hogy a szerzõdési pozíció kicserélése közelebb áll a
szerzõdés módosításához, mint a novációhoz (régi szerzõdés meg-
szüntetése és új alapítása). A Polgári Törvénykönyv eligazító
rendelkezései hiányában hatályos jogunkban is megfontolandó-
nak tartjuk Görög álláspontját: „általánosságban az a kérdés,
vajon a felek késõbbi megállapodása útján valamely jogviszony
csupán módosult-e, vagy pedig a korábbi jogviszony megszûné-
se kapcsán a felek között új jogviszony keletkezett-e, egyrészt a
felek szándéka, másrészt a változtatás gazdasági jelentõsége alapján
döntendõ el. A felek szándéka szempontjából kétség esetén a ré-
gi jogviszony módosított fenntartása vélelmezendõ. Gazdasági
szempontból a jogviszony azonosságának kérdésében az eset
konkrét körülményei lesznek irányadók.”63

Ez utóbbi megjegyzés azért is érdekes, mert bár az idézett né-
zet a módosítás és megszüntetéssel járó nováció között igyeke-
zett a kötelem azonosságára figyelemmel a határvonalat meg-
húzni, a jelen tanulmány vonatkozásában is szolgálhat tanulság-

gal. A szerzõdési pozíció átruházását célzó megállapodások
– megítélésünk szerint – egyértelmûen arra irányulnak, hogy
amennyire lehetséges, megtartsák az eredeti jogviszony elemeit, a szer-
zõdéses kötelemhez kapcsolódó járulékos mellékkikötéseket (különösen,
ha ezek valamilyen nyilvántartási bejegyzést is nyertek, vö. jelzá-
logjog, elõvásárlási és opciós jogok stb.). Ez pedig a korábbi és
az új (az eredeti és az új alanyok közötti) szerzõdéses jogviszony
gazdasági azonosságát látszik alátámasztani. Úgy is fogalmazha-
tunk, hogy bár a nováció az eredeti jogviszony lezárásával és „új
lap nyitásával” dogmatikai szempontból átlátható, egyértelmû
helyzetet eredményez, mégis „túl sok”, túl messzire megy: a fe-
lek nem felszámolni akarják a jogviszonyt, csupán alanycserére
törekszenek. 

A nováció, mint jogi konstrukció elõnye emellett – ti. hogy
az eredeti jogviszony megszüntetésével (és nem módosításával)
végeredményben szabad kezet az a jogviszonyban érintett felek-
nek – egyben a hátránya is: a szerzõdés megszüntetésével – jelen-
legi szabályaink szerint – a szerzõdéshez kapcsolódó, járulékos
természetû mellékkötelmek is megszûnnek. Különösen a szerzõ-
dést biztosító kikötések, pl. a jelzálogjog64, kezesség65 jogi sorsa
vár ilyen esetekben rendezésre. 

Korábban kifejtett jogi álláspontunkkal egyezõen a nováció
alkalmazása is egyértelmûen rámutat arra, hogy a szerzõdési po-
zíció módosítása során a régi és az új szerzõdés alanyainak egyfor-
mán fontos, a jogviszony alakításában aktív szerepet kell szánnunk.
Az újítás ugyanis azonos jogi súllyal kezeli a szerzõdési pozíció-
cserében résztvevõ feleket: a megszüntetés az eredeti jogosult és
a pozíciót átruházó, míg az új („újrakötött”) szerzõdés pedig a
jogosult és a pozícióba belépõ új jogalany konszenzusán alap-
szik.

Összegzés

A tanulmányunk bevezetõ részében említett példákból is kitûnik,
hogy szükség van a szerzõdés-átruházás törvényi szabályainak
megteremtésére, ugyanis az újonnan felmerült igények mellett,
bár néven nem nevezve, változatos, de korántsem kielégítõ jog-
szabályi megoldások mellett a szerzõdés-átruházás jelen van a
magyar jogi gyakorlatban.

Meggyõzõdésünk szerint a kötelem grosschmidi áthatolha-
tatlan szövete nehezen teszi lehetõvé azt, hogy a felek sebészi
pontossággal a szövet valamennyi szálát leválasszák valamelyik
szerzõdõ félrõl, és azokat egy harmadik személyhez kössék anél-
kül, hogy maga a „szövet identitása” sérelmet szenvedne. A gaz-
daság szükségletei azonban rendszerint nincsenek tekintettel az
esetleges dogmatikus akadályokra, az üzleti életnek praktikus és
megbízható megoldásokra van szüksége. Hiába vallanánk
együtt Szászyval, hogy a magyar jog szerint a kötelem átruhá-
zása nem lehetséges66, az üzleti élet nézõpontjából mindenféle-
képpen szükséges a szerzõdés-átruházás szabályainak törvényi megfo-
galmazása, azonban ennek során új szabályok megalkotására
van szükség, a jogalkotó nem elégedhet meg a probléma felszí-
nes, az engedményezés és a tartozásátvállalás szabályainak
„megfelelõ alkalmazásával” történõ megoldásával, hiszen a szi-
nallagmatikus kötelem egyik pozíciójában meglévõ jogok és kö-
telezettségek, a felek által kötelemmé szõtt szövet nem bontha-
tó különálló szálakra.

Álláspontunk szerint a fentiekbõl megállapítható, hogy a
szerzõdés-átruházás (-engedményezés) engedményezés és tartozását-
vállalás kombinációjaként való felfogása nem tartható. Az enged-
mény tárgya kizárólag követelés és nem maga a szerzõdéses kö-
telem (vagy kötelmi pozíció) lehet, továbbá az engedményezett
követelésért való engedményesi felelõsség szabályai sem alkal-
mazhatók a szerzõdés-átruházónak az átruházott szerzõdési po-
zícióért való felelõsségére. Az engedményes ugyanis – ha felelõs-
ségét nem zárta ki vagy nem kétes követelésként történt az átru-
házás – az engedményezésért kapott ellenérték erejéig a követe-
lés fennállásáért és behajthatóságáért egyszerû kezesként felel
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(Ptk. 330. §).67 Korábbi jogunk e körben a visszterhesen enged-
ményezõ szavatosságáról szólt (Mtj. 1223. §) a követelés fennál-
lása tekintetében, míg a behajthatóság tekintetében az engedmé-
nyest a kártalanító kezes (Mtj. 1208. §) kötelezettségei ter-
helték.68

A szerzõdés-átruházás esetén azonban az engedményes korlá-
tozott felelõsségére vonatkozó rendelkezés megítélésünk szerint
nem alkalmazható. A szerzõdés-átruházásért esetlegesen kapott el-
lenérték kialakításánál a felek nem tisztán az átruházott követelésekre
lehetnek tekintettel, hanem az átruházott szerzõdési pozícióval járó kö-
telezettségekre is, így az engedményezés felelõsségi szabályainak al-
kalmazása a szerzõdési pozíciócserét célzó ügyletek esetében torz
eredményre vezethet. A felelõsség tekintetében helyesebbnek tar-
tanánk a szavatosság szabályainak megfelelõ alkalmazását.

Úgy véljük, hogy a fenti gondolatok alátámasztják azon állás-
pontunkat, mely szerint az engedményezés nehezen – legfeljebb
a követelés-átruházás szabályainak komoly „megerõszakolása”
árán – tehetõ alkalmassá a szerzõdési pozícióban történõ alany-

csere véghezvitelére. Ismételten hangsúlyozzuk, hogy e jogi hely-
zet nem írható le a szerzõdésbõl „kilépõ” felet megilletõ valamennyi
követelés és jogosultság engedményezésével, ezzel egyidõben ugyanezen
alanyt terhelõ valamennyi tartozás és kötelezettség átvállalásával. Az
engedményezés nem erre való – ahogyan azt korábban a kötel-
mi jogviszony szerkezetével kapcsolatban kifejtettük. 

Dogmatikai szempontból a szerzõdés-átruházás tekintetében
a legkevésbé problémás megoldás a nováció alkalmazása lenne,
hiszen ekkor a felek a korábbi szerzõdés megszüntetésével egy-
idejûleg hozhatnának létre egy új, a korábbival „azonos” tartal-
mú új szerzõdést. A nováció alkalmazása ellen szól azonban a
szerzõdés-átruházás gazdasági célja, hiszen gazdasági szempont-
ból rendszerint éppen a jogviszony azonossága, a kötelem fenn-
maradása a lényeges és nem pusztán egy korábbi kötelem meg-
ismétlése. A szerzõdés-átruházás rendszerinti gazdasági célját
tekintve így célszerûbbnek tûnik a szerzõdésmódosítás szabálya-
inak tágítása.

Lászlófi Pál – Leszkoven László
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kot nyújtó zálogkötelezett és kezes helyzete nem válhat terhesebbé. 

66 Vö.: 41. lj.
67 Kommentár 1070. o.
68 Magyar magánjog. III. 147. o.

Hírek

Az egyes szerzõdéstípusok szabályozásának alapkérdései
A kodifikáció a jogi szabályozásnak olyan, a jogi szabályozásról
alkotott sajátos felfogást tükrözõ formája, ami speciális szabályo-
zási technikákat igényel. A szabályozás felépítése kétszintû, az ál-
talános és a különös szabályok megkülönböztetésén alapszik.
Ebben a rendszerben elsõsorban a különös szabályt kell alkalmaz-
ni, az egész szabályozás alapját képezõ általános normák annyiban
alkalmazandók, amennyiben különös szabály nincs, vagy a külö-
nös szabály az adott kérdésre nem terjed ki. Az általános és a kü-
lönös szintjének kettõsségére épülõ szabályozás két alapvetõ kér-
dést is felvet. Az egyik, hogy miként kell megformálni az általá-
nos szintû szabályokat, a másik pedig, hogy milyen szempontok
szerint kell tipizálni a szerzõdéseket a szabályozás különös szint-
jén. Ez utóbbi nem pusztán szabályozási kérdés, mert a szerzõdé-
sek definiálásának problémáját is implikálja. 

A szerzõdéstipizálásnak a szerzõdési jogi kodifikációban betöl-
tött kiemelt szerepére tekintettel, az új Polgári Törvénykönyv
Koncepciójának és Tematikájának (a továbbiakban: Koncep-
ció)* egyes kérdéseit megvitató „Hungarian-British Joint Acade-
mic and Research Programme”** 2004. május 28-án és 29-én,
Budapesten, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, valamint
a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán tar-
tott legutóbbi tanácskozásának témáját az egyes szerzõdéstípu-
sokkal kapcsolatos kodifikációs problémák képezték. A tanácsko-
záson angol részrõl Prof. Hugh Beale (University of Warwick, a
kodifikációs elõmunkálatokat végzõ Law Commission tagja),
Prof. John Cartwright (Oxford University), Prof. Dan Prentice
(Oxford University) és Prof. Geoffrey Woodroffe (Brunel Univer-
sity) vettek részt. Magyar részrõl a vitaindító referátumokat
Dr. Harmathy Attila (a szerzõdéstípusok rendszerének általános
kérdéseirõl), Dr. Kisfaludi András (a társasági szerzõdésrõl, mint
szerzõdéstípusról) és Dr. Menyhárd Attila (a vállalkozási szerzõ-
désrõl) tartották. Az alábbiakban e tanácskozás eredményeit
igyekszünk összefoglalni.

A szerzõdési jog különös részi szabályait alkotó szerzõdéstí-
pusok meghatározása során elsõdleges szerepe a szerzõdés tár-
gyának, a szolgáltatásnak van. További, a szerzõdéstipizálás so-
rán fontos szempontot képez a szerzõdések alanya szerinti elha-
tárolás, amennyiben ennek mentén tehetõ különbség fogyasztói
és kereskedelmi szerzõdések között. Ebbõl a szempontból külö-

nösen érdekes azoknak a szerzõdéseknek a tipizált szabályozása,
amelyek a gazdaságban speciális szerepet töltenek be, mint pél-
dául a bankok, biztosítók, személy- és árufuvarozók fogyasztók-
kal kötött szerzõdései, a lízing, a faktoring és a franchise-szerzõ-
dés. Vannak olyan szerzõdéstípusok is, amelyek éppen a szerzõ-
dést kötõ felek sajátos helyzete folytán csak részben vonhatók a
magánjogi szabályozás körébe, mint például a munkaszerzõdés. 

Az egyes szerzõdéstípusok kodifikálásának alapvetõ kérdése,
hogy vannak-e a szerzõdéstípusoknak a specifikáció ellenére kö-
zös jegyei, és ilyen szempontból a common law szerzõdési jogi
kategóriái jobban használhatónak tûnnek, mint a polgári jogé,
ahol azt a kérdést kellene például a bailment szabályozása kap-
csán megválaszolni, hogy alkothatók-e szabályok azokra a hely-
zetekre, amelyekben valaki egy dolog birtokában van, tekintet
nélkül arra, hogy a dolgot milyen szerzõdéstípus alapján és kere-
tében tartja magánál. Lényeges szabályozási szempont az is,
hogy a szerzõdõ fél az adott szolgáltatást ingyenes vagy visszter-
hes szerzõdés alapján nyújtja-e. A természetbeni teljesítés lehetõ-
sége vagy kizártsága fontos tényezõvé teszi a szolgáltatás szemé-
lyes jellegét, és további kérdésként merül fel a bizalmi viszonyok
külön szabályozhatósága. 

A szerzõdéstípusokra épülõ szabályozás mindig elhatárolása
problémákkal jár, miközben a határok sokszor nem világosak,
nehéz megállapítani, hogy hol végzõdik az egyik típus, és hol
kezdõdik a másik. Minél több a speciális szabály, annál nagyobb
az elhatárolások jelentõsége. A tipizálás számos további kérdés-
re is kihathat, mint például a kártérítés mértékének meghatáro-
zása szerzõdésszegés esetén. A kodifikáció során meg kell hatá-
rozni az egyes szerzõdéstípusok szabályozásának karakterét is,
azaz hogy mennyiben legyen a szabályozás kogens és menyiben
diszpozitív. A szerzõdési jog különös és általános részének viszo-
nya szintén fontos elõkérdés, mert alapvetõen határozza meg a
szabályozás felépítését az, hogy a kötelmi különös részi szabá-
lyok az általános részi normákat csak kiegészítik, vagy módosít-
ják is. Hasonló problémák az angol jogalkotásban is felmerül-
nek, például a Misrepresentation Act és a Sale of Goods Act vi-
szonya kapcsán, amennyiben mind a két törvény szabályoz a mis-
representation körébe tartozó tényállásokat. 

Az egyes szerzõdéstípusok fogalmi meghatározást és elhatárolá-
si szempontokat is nyújtó elemek, jellemzõ jegyek segítségével írha-
tók körül. A vállalkozási szerzõdés jellemzõ jegyei például a szerzõ-
désben a kötelezett valamely eredmény elérésre vállal kötelezettsé-
get, és a szerzõdés középpontjában ez a tevékenység áll, miközben
a vállalkozó a megrendelõtõl független, a megrendelõ utasítási joga
mellett sincs vele alárendeltségi viszonyban. Ezek azok az ismérvek,
amelyek alapján a vállalkozási szerzõdést az adásvételtõl, a megbí-

** Megjelent a Magyar Közlöny 2002. évi 15. számának II. kötetében
** A program keretében tartott korábbi ülésekrõl szóló beszámolókat ld. a

Polgári Jogi Kodifikáció 2000. évi 2. (A szerzõdési jog szabályozásának egyes kér-
déseirõl), 2001. évi 1. (A szerzõdés érvénytelenségének egyes kérdéseirõl), 2001. évi
3. (Felelõsség szerzõdésszegésért), 2002. évi 2. (Az új Polgári Törvénykönyv beveze-
tõ rendelkezései) és 2004. évi 1–2. (A kártérítési jog egyes kérdései) számaiban.
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zástól és a munkaviszonytól el lehet határolni. A Ptk. rendszerében
az a tény, hogy a munka elvégzéséhez szükséges anyagot melyik fél
szolgáltatja, nem elsõdleges elhatárolási szempont, míg ez képezi az
elhatárolás alapját az angol jogban vagy a Bécsi Vételi Egyezmény
alkalmazásában az adásvétel és a vállalkozás között.

A vállalkozási szerzõdés további jellemzõ, és a kodifikáció
szempontjából releváns vonása lehet a viszonylag tartós jellege,
aminek folytán a szerzõdés megkötésének és teljesítésének idõ-
pontja szükségképpen elválik egymástól. A szerzõdéskötés és a
teljesítés közötti idõtartam növeli a szerzõdés teljesítési kockáza-
tát, amire a szabályozásnak is tekintettel kell lennie. A szerzõdés-
kötés gazdasági, társadalmi, technikai vagy természeti körülmé-
nyei éppúgy megváltozhatnak, mint a feleknek a szerzõdés telje-
sítéséhez fûzõdõ érdeke és nagy az esélye annak, hogy – különö-
sen komplex munkát igénylõ szerzõdések esetén – a felek által
nem ismert új, a teljesítést elnehezítõ tényezõk válnak ismertté.
A vállalkozási szerzõdés további jellemzõje, hogy a vállalkozó a
szerzõdés teljesítéséhez teljesítési segédet vesz igénybe, továbbá,
hogy ha õ szerzi be a szerzõdés teljesítéséhez szükséges anyagot,
akkor õ egy szerzõdéses láncolat végén áll a megrendelõvel
szemben. Ebbõl adódóan külön kérdésként merül fel a vállalko-
zó által a szerzõdés teljesítéséhez szükséges felhasznált anyag hi-
bájáért való felelõsség, amelyet – úgy tûnik – mind a magyar,
mind az angol esetjog hajlamos a vállalkozóra hárítani. 

A vállalkozási szerzõdések körében tipikusan alkalmazott, bár
nem specifikusan ehhez a szerzõdéstípushoz kötõdõ jogintézmé-
nyek is számos olyan kérdést vetnek fel, ahol a jelek szerint a sza-
bályozás és a bírói gyakorlat nem igazodik a kereskedelmi forga-
lom igényeihez. Az egyik ilyen, újragondolásra érdemes jogintéz-
mény a kötbér. A kötbér a magyar szabályozásban szerzõdést biz-
tosító mellékkötelezettség, amelynek csak részben van reparatív
funkciója, mert a kötbért meghaladó kárát a jogosult érvényesít-
heti, azaz a kötbér megfizetésével a kötelezett nem tudja teljes
egészében „kiváltani” a szerzõdés teljesítésére irányuló kötelezett-
ségét. A szerzõdéses gyakorlat ugyanakkor egyértelmûen jelzi a
felek igényét olyan „átalány-kártérítési” klauzulák alkalmazására,
amelyek a kötelezett által vállalt kockázatot behatárolják. Olyan
kikötésekrõl van szó, amelyeket a kötelezett a szerzõdésszegés
esetén az okozott kár mértékétõl függetlenül fizet meg, amelynek
megfizetésével azonban kiváltja a szerzõdéses kötelezettségét, az-
az magasabb összegû kártérítést akkor sem érvényesíthet, ha a jo-
gosult bizonyítani tudja a szerzõdésben kikötött kártérítési össze-
get meghaladó kárát. Ez a jogosult számára azért kedvezõ, mert
mentesül a kár összegének tekintetében a bizonyítási tehertõl, a
kötelezettnek azért, mert kiszámíthatóvá teszi számára azt a koc-
kázatot, amit a szerzõdés megkötésével vállalt. Az ilyen kikötések
a jelenlegi bírói gyakorlatban vagy kötbérként értelmezhetõk,
vagy pedig a szerzõdésszegésért való felelõsség korlátozására a
Ptk. 314. §-a által alkalmazandó teszt szerint kell megítélni õket.
A kötbérként való értelmezés ilyen kikötések esetén a felek szán-
dékával többnyire nyilvánvalóan ellentétes, ezért a felelõsségkor-
látozásként való értelmezés tûnik adekvátabbnak, ahol a felelõs-
ségkorlátozással járó hátrány megfelelõ kiegyenlítésének minõsül-
het a bizonyítási teher alól való mentesülés. 

A kötbér hatályos hazai szabályozása ilyen átalány-kártérítési
funkció betöltésére azért nem alkalmas, mert a kötbért meghaladó
kárát a jogosult érvényesítheti, azaz a kockázat kiszámíthatóvá té-
tele és limitálása kötbérkikötéssel nem érhetõ el. Ilyen körülmé-
nyek között a szabályozásban a hangsúly a kötbér büntetõ szere-
pére helyezõdik. Az angol bírói gyakorlat ugyanakkor a kötbér
kikötéseket erõs averzióval fogadja, mert a kötbér nem illik bele
abba a szemléletbe, amelyen a szerzõdés kikényszeríthetõségének
angol felfogása alapszik. E szemlélet szerint a szerzõdésszegés kö-
vetkezménye vagy a szerzõdés természetben való kikényszerítése
(specific performance) vagy kártérítés fizetésére való kötelezés. Úgy
tûnik ugyanakkor, hogy az angol bírói gyakorlat érvényesnek fo-
gadja el azokat a kikötéseket, amelyek a felek szerzõdésében meg-
határozott összegû kártérítés fizetésének kötelezettségét állapítják

meg szerzõdésszegés esetén, és amely összeg megfizetésével a
kötelezett egyúttal kártérítési kötelezettségének eleget is tesz, az-
az az ezt meghaladó kárának érvényesítését a jogosult nem köve-
telheti (liquidated damages). Az ilyen kikötések lényege, hogy a
szerzõdõ felek megpróbálják megjósolni a szerzõdésszegés ese-
tén várható kár mértékét, elõnyük pedig elsõsorban a hatékony-
ságukban rejlik, mert a kártérítés összegének szerzõdéses rögzí-
tettsége folytán mellõzhetõ a hosszadalmas bizonyítási eljárás.
Ugyanakkor ez a rögzítettség elveszi a bírótól a kár megállapítá-
sának jogát, ami aggályokat vet fel. Ezek az átalány-kártérítési ki-
kötések az angol jogban is az 1977-es Unfair Contract Terms Act
kontrollja alá tartoznak, ez a kontroll azonban csak az általános
szerzõdési feltételekre terjed ki. 

A társasági szerzõdés több szempontból is különleges termé-
szetû szerzõdéstípus. Egyfelõl a jelenlegi szabályozásban a társa-
sági szerzõdés – nemcsak gazdasági, hanem – jogi értelemben is
szerzõdés, másfelõl a társasági szerzõdés fogalma több jogintéz-
ményt is takar, amelyek tartalma különbözõ. Társasági szerzõdés
keletkezteti a tagoktól elkülönült jogalanyt létre nem hozó polgá-
ri jogi társaságot, ezt a kategóriát alkalmazzuk együtt élõ szemé-
lyek viszonyainak rendezésére, relatív jogalanyiságú jogalanyok
alapítására, továbbá önálló jogalanyok létrehozására is. Az már
önmagában is kérdéses, hogy egy egységes szabályozáson belül,
amelyet a kódex biztosítani kíván, e különbözõ jogintézmények-
re – ha a kódexben nyernek szabályozást – alkalmazható-e eltérõ
tartalommal ugyanaz a fogalom. Az önálló jogalanyokat létreho-
zó társasági szerzõdések csak az absztrakció magas fokán írhatók
le magánjogi szerzõdésként, és az is nyilvánvaló, hogy nem alkal-
mazhatók rájuk teljes egészében a szerzõdési jogi szabályok. Ez a
felismerés és ennek következményei mind az angol, mind a ma-
gyar joggyakorlatban és szabályozásban jól kimutatható. 

Az angol bírói gyakorlat például társasági szerzõdések esetén
nem alkalmazza a szerzõdés kiegészítõ értelmezésével járó
implied term technikát, mert ez rontja az átláthatóságot, és ezál-
tal a társaságban részesedést vásárló befektetõ helyzetét. Az önál-
ló jogalanyt – például gazdasági társaságot – létrehozó társasági
szerzõdés esetén például már önmagában problémát jelent a
szerzõdésszegés következményeinek a forgalmi ügyletekre való
modellezése, mert a társasági szerzõdés kikényszerítésére nem a
szerzõdést kötõ felek (a tagok), hanem maga a társaság jogosult,
aki egyébként nem szerzõdõ fél. A társasági szerzõdés nem telje-
sítésének, a vagyoni betét szolgáltatására irányuló kötelezettség
megsértésének ugyanakkor sajátos szervezeti következménye a
tagsági viszony megszûnése. 

A társasági szerzõdés érvénytelensége kapcsán is úgy tûnik,
hogy a tagoktól elkülönült önálló jogalany léte nem egyeztethe-
tõ össze a szerzõdés érvénytelenségének szabályaival. Gazdasági
társaságok esetén a bejegyzés után az érvénytelenségre való hi-
vatkozás lehetõsége rendkívül leszûkített, az általános érvényte-
lenségi okok nem vehetõk figyelembe. Mivel azok a szempon-
tok, amelyek a gazdasági társaságok esetében a társasági szerzõ-
dés érvénytelenségének speciális, az általános szerzõdési jogi sza-
bályoktól elszakított szabályozását indokolják, valójában a jogi
személyeknél általában fennállnak, célszerû volna a jövõben ezt
egységesen szabályozni. 

Azt, hogy a Ptk. egyes szerzõdéstípusai körében a társasági
szerzõdés szabályozása nem megnyugtató, a gyakori módosítások
is jelzik. Az élettársak viszonyainak ide kapcsolt szabályozása
egész biztosan rossz helyen van, és különösen óvatosnak kell len-
ni a bírói gyakorlat kodifikálásával. A legjobb eseti döntés során
sem láthatja ugyanis a bíróság elõre a döntés valamennyi követ-
kezményét. Az eseti döntések új és új szempontokat vonhatnak a
mérlegelés körébe, miközben a jogalkotás ezt szükségképpen
megköti, és ez a megkötöttség komoly hátrányt eredményez.
A társasági szerzõdés jelenlegi szabályozása a Ptk. egyes szerzõdés-
típusai körében, mivel maga a társasági szerzõdés sem jó absztrak-
ció, a társasági jogi szabályozásnak nem helyes megoldása.

Menyhárd Attila
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Beszámoló a pénz- és értékpapírügyletekkel foglalkozó
munkacsoport mûködésérõl

2004 áprilisában kezdte meg az új Ptk. pénz- és értékpapírügy-
letekre vonatkozó rendelkezéseinek elõkészítését az e célból ösz-
szehívott kodifikációs munkacsoport (Istvánovics Éva, Gárdos Ist-
ván, Korba Szabolcs, Kónya Judit, Lajer Zsolt, Lengyel Zoltán,
Sahin-Tóth Balázs, Szilas Péter). A munkacsoport megbízást ka-
pott arra, hogy 2004. szeptember 30-ig a szabályozási tematikát,
az év végére pedig az elsõ normaszöveg-tervezetet készítse el. Az
alábbiakban rövid áttekintés olvasható a munka során körvona-
lazódott kodifikációs elképzelésekrõl, és a legfontosabb problé-
mákról.

A munkacsoport átfogó, koncepcionális jellegû változtatáso-
kat javasol az új Ptk. vonatkozó fejezetéhez. Ezeket az elképzelé-
seket jól tükrözi az, hogy a tervek szerint a fejezet címe is meg-
változik. A „Bank- és hitelviszonyok” megjelölés túlságosan for-
mális szemléletet tükröz, amely ugyan valóban az e fejezetbe tar-
tozó ügylettípusok egyik legjellemzõbb szereplõjét, a bankot
emeli ki, és teszi a szabályozás középpontjába, mégis érdemes
figyelembe venni azt is, hogy nem csak bankok kötnek pénzre
– és más helyettesíthetõ dologra – vonatkozó ügyleteket. A mun-
kacsoport határozott álláspontja az, hogy az új Ptk.-ban e fejeze-
tet az ide tartozó ügyletek tárgya szerint kell elnevezni (hiszen
ezek az ügyletek tulajdonképpen tárgyuk alapján tartoznak ösz-
sze), ezért javaslatot tesz arra, hogy a fejezet új címe „Pénz- és
értékpapírügyletek” legyen. Ennek elfogadásával lehetõvé válik
az, hogy a fejezetbe ne csak a jellemzõen bankok által végzett
ügyletek kerülhessenek, hanem minden olyan ügylet, amelyet
alapvetõen pénzzel, vagy értékpapírral kötnek, és amelynél fenn-
áll a polgári jogi szabályozási szükséglet. A szemléletmód ilyen
irányú megváltozása elõsegíti a hatályos Ptk. vonatkozó rendel-
kezéseinek újragondolását, valamint a szabályozásban meglévõ
ellentmondások és a dogmatika tisztázását.

A fejezet felépítését tekintve is változtatásokban gondolkodik
a munkacsoport. Az egyes ügyletek egymáshoz képest a köztük
meglévõ logikai kapcsolatok által meghatározott sorrendben he-
lyezkednek majd el. Ebbõl kiindulva – figyelembe véve azt, hogy
a fejezet körébe tartozó szerzõdéstípusok döntõ többségét áthat-
ja a hitelezés, a hitelviszony – a hitel- és a kölcsönszerzõdés sza-
bályai vezetik majd fel a többi szerzõdés szabályait. Az új Ptk.-
ban tisztázni kell a hitelszerzõdés és a kölcsönszerzõdés viszo-
nyát, amihez elsõsorban a hitelszerzõdés lényegének meghatáro-
zására van szükség, ti., hogy keretszerzõdésrõl, netán rendhagyó
elõszerzõdésrõl, vagy egy önmagában is megálló szerzõdésrõl
van-e szó. Mindez azért lényeges, mert a hatályos Ptk. nem ha-
tározza meg a hitel- és a kölcsönszerzõdés lényegi tartalmi ele-
meit. A kodifikáció során – ahogy arra az új Ptk. tematikája is
felhívja a figyelmet – a fogyasztási kölcsön kérdéséhez számítás-
ba kell venni a fogyasztói hitelszerzõdésekkel kapcsolatos euró-
pai közösségi irányelveket. A hitelszerzõdéshez kapcsolódóan
foglalkozni kell a bankgarancia és az akkreditív kérdésével is.

A munkacsoport foglalkozik a betéti és a letéti szerzõdések
kérdésével. A hatályos Ptk.-ban a letét, a rendkívüli letét és a köl-
csön – azokban az esetekben, amelyekben az ügylet tárgya pénz,
vagy más helyettesíthetõ dolog – egy összefüggõ logikai láncola-
tot alkot. A cél az, hogy az új szabályozásban a betét világosan
elhelyezhetõvé váljék a láncolat valamely pontján, azaz: meg kell
határozni, hogy a betéti jogviszony melyik jogviszonnyal mutat
több közös elemet, a kölcsönnel, vagy a letéttel, és rendezendõ
kérdés az is, hogy az új szabályozás milyen betétfajtákat külön-
böztessen meg (ha egyáltalán van polgári jogilag releváns kü-
lönbség az egyes betétfajták között).

Az elõbbi témákkal összefüggésben, mégis részben elkülönít-
ve kell kezelni a safe-szolgáltatási szerzõdést. Vegyes szerzõdés-
rõl lévén szó az önálló szerzõdéstípusként történõ szabályozás

egyértelmûen megfoghatóvá tenné a safe-ügyleteket, jelenleg ati-
pikus szerzõdésként a bérleti és a letéti elemek keveredése miatt
egyes kérdések csak nehezen megválaszolhatóak. Emiatt a mun-
kacsoport a safe-ügyletet is, mint szabályozandó kérdéskört tart-
ja számon.

A hatályos Ptk. vonatkozó rendelkezései között a legtöbb bi-
zonytalanság talán a különbözõ számlaszerzõdésekkel kapcsola-
tos. Olyan alapvetõ kérdések merülnek itt fel, mint, hogy: a
számlának van-e polgári jogi fogalma? Létezik-e önálló számla-
szerzõdés? Kinek a tulajdonában van a bankszámlaszerzõdés
alapján elhelyezett pénzeszköz? A bankszámla és a folyószámla
esetében két különbözõ jellegû jogviszonyról van-e szó, vagy in-
kább az általános és a különös viszonyában állnak-e egymással,
ahol a folyószámlaviszony az általános, amelynek egy különös,
de a gyakorlatban a legnagyobb jelentõségû formája a bank-
számlaviszony? A munkacsoporton belül is különbözõ álláspon-
tok fogalmazódtak meg a folyószámla-szerzõdések és a bank-
számla-szerzõdések közötti viszonyt illetõen, így e vonatkozás-
ban minden bizonnyal több szabályozási javaslat is születik
majd.

Az értékpapírszámla magán viseli a számlajogviszony vala-
mennyi elemét és annyiban speciális, hogy az értékpapírszámlán
nyilvántartott dematerializált értékpapír addig és olyan tartalom-
mal létezik, ameddig és ahogyan az értékpapírszámlán nyilván-
tartják. Dematerializált értékpapír nincs számla nélkül, de fordít-
va ez nem igaz. Elképzelhetõ, hogy a törvényben a bankszámla-
szerzõdés speciális eseteként szükséges szabályozni.

Szorosan kapcsolódik az elõbbi problémákhoz a számla felet-
ti rendelkezési jog problematikája, ezen belül is elsõdlegesen a fi-
zetési megbízás (átutalás). Ez utóbbival kapcsolatban azt kell el-
dönteni a kodifikáció során, hogy ez vajon a bankszámla-szerzõ-
dés részének tekinthetõ-e, avagy önálló szerzõdésként lehet fel-
fogni. 

A munkacsoportnak állást kell foglalnia abban, hogy az elekt-
ronikus fizetési eszközök, a lízing, a faktoring, és a forfetírozás
polgári jogi szabályozására szükség van-e. Hasonló döntésre van
szükség a különbözõ értékpapír-ügyletekkel (repo, fordított
repo, portfólió-kezelés stb.), a pozíciólezáró nettósítással, vala-
mint a derivatív-ügyletekkel (swap, opció stb.) kapcsolatban is.

Derivatív (származékos vagy származtatott) ügyletek alatt
olyan ügyleteket értenek, amelyeknél legalább az egyik fél szol-
gáltatását a felek valamely alapul vett értékre hivatkozással, attól
függõen határozzák meg (abból származtatják). A derivatívák
feltérképezhetetlenül sokféle ügylettípusban jelennek meg. Tipi-
kusan itt szokás említeni a határidõs, opciós és „swap” ügylete-
ket, de ide tartoznak ezek számtalan változatai (swaption,
cap, collar, floor stb.), valamint más ún. strukturált ügyletek.
A derivatív szakmát képviselõ kereskedõk annyira fogékonyak az
innovációra, hogy az ilyen ügyletek típusainak és változatainak
száma folyamatosan nõ. A származtatott ügyletek makroökono-
miai jelentõségét a kockázatok kezelésében játszott szerepük és
az adja, hogy használatukkal a befektetési lehetõségek megsok-
szorozódtak. Ezen ügyletek volumene és jelentõsége miatt a
munkacsoport sem tekinthet el annak vizsgálatától, hogy milyen
mértékben szükséges a derivatívák polgári jogi szabályozása, az-
az az új Ptk. kötelmi jogi könyvében történõ tipizálása.

A biztosítéki ügynök, vagy biztosítéki jogtulajdonos a
szindikált hitelezés gyakorlatában alakult ki, általánosan alkal-
mazott, mégis jogszabályilag szabályozatlan (vagy legalábbis
értelmezési problémákat vet föl). Az ilyen szerzõdésekben fel-
merülhet egy olyan személy (többnyire a hitelezõk valamelyi-
kének) kijelölése, aki a biztosítékok „létrehozása”, kezelése,
adott esetben érvényesítése során a hitelezõk javára, de a saját
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nevében jár el. Egy ilyen konstrukcióban a következõ kérdések-
re kell választ találni: valamely egy hitelezõ – egy adós közötti
kölcsönszerzõdés esetén köthet-e egy harmadik, az alapkövete-
léssel egyáltalán nem vagy csak részben rendelkezõ személy a
saját nevében, a hitelezõ javára úgy biztosítéki szerzõdést, hogy
a hitelezõ és nem a harmadik személy lesz a jogosult, annak el-
lenére is, hogy a nyilvántartásba csak a harmadik személy kerül
bejegyzésre? Ha igen, pl. a felszámolási vagy végrehajtási eljá-
rásban hogyan igazolja azt a hitelezõ a felszámoló vagy a nem
biztosított hitelezõk felé, hogy õ a jogosult? A hatályos magyar
szabályozás mindenre kiterjedõen nem teszi lehetõvé a fenti
kérdések határozottan igenlõ megválaszolását. Sem a más javá-

ra történõ ügyletkötés (bizomány, harmadik személy javára
szóló szerzõdés), sem a meghatalmazottkénti eljárás, sem az
engedményezés, sem pedig a jogosulti egyetemlegesség szabá-
lyainak alkalmazása nem képes maradéktalanul lefedni a kon-
zorciális hitelezõk ügyleti akaratát. Lehetséges, hogy a határo-
zott válaszhoz egyes kapcsolódó jogszabályok megfelelõ vál-
toztatása elegendõ. Valószínûbbnek látszik azonban, hogy a
kérdéskör átfogó szabályozása, önálló (vagy valamely létezõ
szerzõdéstípus különös fajtájakénti) biztosítéki ügynöki szerzõ-
dés Ptk.-beli szabályozása nem megkerülhetõ.

Szilas Péter

27




