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ZÁLOGJOGOK TARTALMI SOKSZÍNŰSÉGE A MAGYAR MAGÁNJOGBAN 

(Különös zálogfajták a zálogjogviszony alanyai és a zálogtárgyak vonatkozásában) 

 

 

1. Bevezetés 

 

Különösen összetett feladatra vállalkozik az, aki a hosszas jogtörténeti fejlődés 

eredményeképpen kialakult és egy adott fogalomhoz az idő folyamán elválaszthatatlanul 

hozzánőtt jogintézmény lényegi tartalmi elemeinek a meghatározására törekszik. Igaz ez mind 

a közjog területéhez szervesen kapcsolódó definíciókra, mind a civilisztika építőköveinek 

vizsgálatára. A zálogjog mint fogalom már a mai jogrendszerünk fundamentumát képező 

római jogi gondolkodásban is gyökeret vert
1
. S nemcsak, hogy az idegen dologbeli jogok 

meghatározó jogintézménye volt, de fel volt vértezve mindazokkal a tulajdonságokkal, 

melyek jelen sorok megszületésének szolgált kiinduló alapjául. Ez pedig nem más, mint a 

tartalmi változatosság. A zálogjog ma is oly jogintézmény, melynek pontos tartalmát eltérő, a 

mindenkori jogforrási hierarchia különböző szintjein elhelyezkedő és néhol elkülönült 

jogágakba tartozó jogszabályokban fellelhető normák együttese határozza meg. A valós 

helyzet azonban még ennél is összetettebb. Jogrendszerünk dinamikus, a normák folyamatos 

változásban vannak, és a zálogjog jogintézményét meghatározó rendelkezések néhol 

elhaladnak egymás mellett, ezzel megváltoztatva a fennálló jogviszonyok tartalmát. Egy 

zálogjog adott időpillanatban történő tartalmának meghatározásakor nem elegendő csupán 

arra hagyatkozni, hogy a zálogjog létrejötte vagy alapítása mely, a zálogjog lényegi szabályait 

meghatározó anyagi jogi jogszabály – pl. polgári jog kódex – hatálya alatt történt. Az adott 

zálogjog lényegadó sajátosságait meghatározó egyes, a hitelezők számára különösen szenzitív 

szabályokat ugyanis gyakran a törzsanyagon kívül találjuk meg.  

A jogirodalmon belül – különös tekintettel a jogfejlődés irányaira – a zálogjog lényegadó 

sajátosságainak meghatározása körében nincs egyetértés. A közelmúlt talán egyik legélesebb 

hazai dogmatikai vitája a polgári jogi kodifikációs munkálatokkal párhuzamosan, az általános 

fiducia-tilalom – mint jogpolitikai prioritás – talaján bontakozott ki. A Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) eredeti szövegezése 

ugyanis nem tartalmazott szabályokat a zálogjog nem járulékos fajtájára, azaz az önálló 

zálogjogra vonatkozóan. A törvény által biztosított járulékosságot tehát, ha kis időre is, de a 

                                                 
1
 A római jogtörténetben három zálogjogi forma alakult ki: a) a fiducia (cum creditore), b) a pignus és c) a 

hypotheca. Földi András- Hamza Gábor 1996. 442. o. 
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jogalkotói akarat fogalmi elemmé tette
2
. A magyar jogfejlődés elmúlt közel száz évét tekintve 

elmondható azonban az, hogy a dologi jogi hatály és a kielégítési elsőbbség azok az 

attribútumok, melyek lényegében érintetlenek maradva kiállták az idő próbáját
3
. A zálogjogi 

jogviszonyokat igazi tartalommal megtöltő egyes részletszabályok, illetve 

részjogintézmények (pl. ranghellyel való rendelkezés joga) ezen felül mindig is színesítették a 

képet. Az egyes jogviszonyok közötti különbségek olykor olyan méreteket öltöttek, amikor 

már nemcsak eltérő tartalmú zálogjogviszonyokról, hanem önálló, elkülönült zálogfajtákról is 

beszélhettünk, illetve hatályos jogunk alapján beszélhetünk.  

A fent említett részletszabályok elemzése során szükség van olyan fogódzókra, melyekbe 

kapaszkodva kellően megvilágítható a különböző jogviszonyok, illetve instrumentumok 

hasonlósága vagy különbözősége. Elemzési pontként szolgálhat a zálogjog alanyainak, 

tárgyának, illetve egyes részjogosítványainak, továbbá érvényesíthetőségének vizsgálata. 

Jelen írás fókuszában a zálogjog lehetséges alanyai – egy esetben pedig annak tárgya – 

helyezkednek el, melynek keretében három, a mindenkori általános zálogjogi szabályoktól 

lényeges kérdésekben eltérő zálogfajta rövid bemutatására kerül sor, egy esetben pedig az 

elhatárolás alapját a zálogtárgy gazdasági életben betöltött kiemelt szerepe adja. 

 

2. A zálogjog alanyairól általában  

 

A zálogjogviszony alanyai szűk értelemben véve a zálogjogosult és a zálogkötelezett
4
. A 

zálogjogot tradicionálisan minden jogképességgel rendelkező természetes személy jogalany, 

illetve szervezet megszerezheti, ily módon csökkentheti az egyes hitelezési elemet tartalmazó 

jogviszonyaiból eredő kockázatait. Zálogjog alapítható banki kölcsön fogyasztó általi 

visszafizetésének biztosítékául, ugyanakkor nincs akadálya annak sem, hogy fogyasztók 

egymás közötti jogügyleteikből eredő követelésekkel összefüggésben állapodjanak meg e 

dologi hitelbiztosíték létrehozásában. Így volt ez a jelzálogjog szabályait először 

kódexszerűen összefoglaló jelzálogjogról szóló 1927. évi XXXV. törvénycikk (a 

továbbiakban: Jt.) hatálya alá tartozó jelzálogjogok, valamint mindkét polgári jogi kódexünk 

alapján létrejött zálogjogok vonatkozásában is. Jogrendszerünk azonban leginkább a 

mindenkori gazdasági igényeknek való megfelelés, a gazdasági folyamatok ösztönzése, 

valamint a környező jogrendszerek hatására időről időre a zálogjogok szabályaiból kihasít egy 

részt, melyet kizárólag meghatározott privilegizált személyi kör részére tesz elérhetővé. 

Mindez azt jelenti, hogy meghatározott személyi kör, meghatározott gazdaságpolitikai célok 

elérése érdekében meghatározott, az általános szabályoktól eltérő tartalmú zálogjogokat 

(zálogjogi jogviszonyokat) hozhat létre és használhat fel az őket megillető követelések 

biztosítékául, vagy az őket terhelő kötelezettségek fedezetéül. Jogunk ugyanis a zálogjogi 

jogviszony mindkét pólusán élt a privilegizálás lehetőségével, olykor csak az egyik 

                                                 
2
 A járulékosság hiányának számtalan megjelenési formája van. A zálogjog járulékossága alóli kivételnek 

minősül többek között a feltételes vagy jövőbeli követelések zálogjoggal való biztosítása vagy a ranghellyel való 

rendelkezés joga. E témáról lásd bővebben: Bodzási Balázs 2015. 
3
 Harmathy Attila 2009. 441. o. 

4
 A zálogjogviszonyok hárompólusú jogviszonyként és ennek hatásai való elemzésére a jelen tanulmány – 

elsődleges célja és a terjedelmi korlátok miatt – nem vállalkozik. 
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pozícióban, olykor azonban mindkét oldalán, tökéletesen zárt rendszert alkotva. A 

következőkben ismertetendő zálogfajták mind rendelkeztek, illetve rendelkeznek olyan 

tulajdonságokkal, melyek alapján egyértelműen megállapítható, hogy rendeltetésük 

különleges, és emiatt tartalmukban eltértek az általános szabályoktól. 

 

3. Az ipari vállalatok központi telekkönyvébe bejegyzett jelzálogjog 

 

A Jt. 6. §-a alapján a jelzálogjog jogügyleti megalapításához szükséges, hogy a jelzálogjog 

tulajdonosa a jelzálogjog megalapításához beleegyezését adja, és hogy a jelzálogjogot a 

hitelező javára a telekkönyvbe bejegyezzék
5
. A publicitás megteremtése tehát minden 

jelzálogjog esetében a lét előfeltétele volt, méghozzá a Telekkönyvi Rendtartás által 

meghatározott telekkönyvbe történő bejegyzéssel. Az említett követelménynek sajátos módon 

tett eleget az 1928. május 24. napján kihirdetett ipari záloglevelekről szóló 1928. évi XXI. 

törvénycikk (a továbbiakban: Törvénycikk) alapján alapított jelzálogjog. A Törvénycikk 

alapján ipari vállalat folytatására alakult nyilvános számadásra kötelezett kereskedelmi 

társaság vagyona egészén jelzálogjogot alapíthatott a részére a Törvénycikk szerinti ipari 

zálogleveleket kibocsátó pénzintézet, az által nyújtott kölcsönkövetelés biztosítására. Az ipari 

záloglevelek kibocsátásának alapjául szolgáló jelzálogjogot a jelzálogadós jelzálogul lekötött 

vagyonáról készült telekkönyvi betétbe kellett bejegyezni
6
. Az ilyen jelzálogjogokat tehát egy 

különös telekkönyv, az ún. ipari vállalatok központi telekkönyve tartalmazta, melyet a 

Budapesti Királyi Törvényszék mint központi telekkönyvi hatóság szerkesztett és vezetett. A 

központi telekkönyv tartalmazta a jelzálogadósnak a jelzálogul lekötött ingatlanait, valamint 

az azokkal kapcsolatos telekkönyvi jogokat. A bejegyzési elv áttörésének számított a 

Törvénycikknek az a rendelkezése, mely szerint az ingatlanok tartozékait és a vállalatnak az 

üzemhez tartozó egyéb olyan vagyontárgyait, amelyekre a jelzálogjog kiterjed, a jelzálogjog e 

vagyontárgyak telekkönyvi feltüntetése nélkül már a törvény erejénél fogva terhelte 

[Törvénycikk 6. §]
7
. 

Az ipari vállalatok központi telekkönyvébe bejegyzett jelzálogjog tehát mind a 

zálogjogosulti, mind a zálogkötelezetti pozíciót tekintve kizárólag meghatározott személyi kör 

részére volt elérhető, továbbá a zálogjog meghatározott követelés biztosítására volt alapítható. 

Mindez azért volt így, mert az ipari záloglevél, melyet a jelzálogos hitelező bocsátott ki, 

kötvény típusú értékpapír, mely forgalmazásához megfelelő fedezet biztosítására volt 

szükség. Hatályos jogunk is szabályozza az ingatlan jelzálogjoggal biztosított, valamint a 

kötvény típusú értékpapír forgalomba hozatalával összekapcsolt ily módon működő pénzügyi 

                                                 
5
 Hasonlóan fogalmazott a Magánjogi Törvényjavaslat (a továbbiakban: Mtj.) 733. §-a is, azonban az a felek 

megállapodását és nem jelzálogjog tulajdonosának a beleegyezését kívánta meg. A bejegyzésre vonatkozó 

szabályok tekintetében nem volt eltérés. 
6
 Törvénycikk 6. § 

7
 A zálogkötelezettek jogszabályban meghatározott köre, a jelzálogjog terjedelme (egységes jogi egész), 

valamint az ingatlan és egyéb ingó és más vagyontárgyak egységes zálogjog hatálya alá történő vonása mind 

olyan jellegzetességek, melyek alapján egyértelműen megállapítható, hogy az ipari vállalatok központi 

telekkönyvébe bejegyzett jelzálogjog a régi Ptk. 266. §-a szerinti ún. vagyont terhelő zálogjog jogtörténeti 

előzményének tekinthető.  
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folyamatokat. Az ilyen típusú értékpapírt ma jelzáloglevélnek, a biztosítéki jogot pedig önálló 

zálogjognak hívjuk.  

 

4. A bankhitelt biztosító zálogjog 

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: régi Ptk.)
8
 eredeti 

szövege iktatta be a magyar jogrendszerbe a bankhitelt biztosító zálogjogot, mely római 

jogban is ismert hypotheca generalishoz hasonló jogintézmény megjelenését jelentette
9
. A 

régi Ptk. 262. § (1) bekezdés akképpen rendelkezett, hogy „a bankhitel biztosítására szolgáló 

zálogjog a bankhitel folyósítása által, a zálogtárgy átadása nélkül is létrejön.” E szabály 

lényegében felmentést adott a régi Ptk. 257. § (1) bekezdésének 1. fordulatában meghatározott 

szabály alól, mely szerint a kézizálogjog létrejöttéhez a zálogszerződésen felül a zálogtárgy 

átadása is szükséges. A bankhitelt biztosító zálogjogot ugyanis a bankhitel folyósítása 

keletkeztette, nem pedig a zálogtárgy átadása. Zámbó szerint egyértelműen megállapítható, 

hogy a régi Ptk. a kézizálogjog alternatívájaként fogalmazta meg a bankhitelt biztosító 

zálogjog szabályait.
10

 A régi Ptk. idézett 262. § (1) bekezdése ugyanis – érvelése szerint – 

nem adott felmentést azon szabály alól, mely szerint ingatlant csak jelzálogjog útján lehetett 

elzálogosítani [régi Ptk. 265. § 1. fordulata]. A bankhitelt biztosító zálogjog tehát olyan 

speciális kézizálogfajta – vagy ahhoz hasonló zálogfajta – volt, melynek zálogjogosultja 

kizárólag pénzintézet lehetett, és a zálogjog létrejöttéhez nem volt szükséges a zálogtárgyak 

birtokának átruházása
11

. Látható tehát, hogy a bankhitelt biztosító zálogjoggal biztosított 

zálogtárgyak köre szűkebb volt, mint a korábbiakban ismertetett ipari vállalatok központi 

telekkönyvébe bejegyzett zálogjog esetében. Ez utóbbi zálogfajta ugyanis kiterjedt többek 

között a jelzálogul lekötött ingatlanoknál a jelzálogadós egész üzemére, az ingatlanok 

tartozékaira, úgyszintén a jelzálogadósnak az üzem folytatásához tartozó minden egyéb 

vagyontárgyaira, köztük minden dologra, jogra és követelésre.
12

 Etekintetben tehát az ipari 

vállalatok központi telekkönyvébe bejegyzett zálogjog sokkal közelebb állt a jogfejlődés 

eredményeképpen későbbiekben kifejlődött vagyont terhelő zálogjoghoz, ugyanis e zálogjog 

– szemben a bankhitelt biztosító zálogjoggal – kiterjedt a zálogadós ingatlanvagyonára is.  

A bankhitelt biztosító zálogjog részletszabályait a régi Ptk. 262. § (3) bekezdésében 

megfogalmazott felhatalmazó szabály alapján külön normaszöveg, jelesül a pénzforgalomról 

és a bankhitelről szóló 39/1984. (XI.5.) MT rendelet (a továbbiakban: Pfr.) állapította meg. E 

jogszabály rendezte a zálogjog érvényesítésére irányadó szabályokat, melyek speciális 

                                                 
8
 A jogszabály hatálybalépésekor a Magyar Népköztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. 

törvény 
9
 Zámbó Tamás 2001. 46. o. 

10
 Uo. 

11
 A jogintézmény jogpolitikai indoka lényegében megegyezett a korábban tárgyalt ipari vállalatok központi 

telekkönyvébe bejegyzett zálogjogéval, azzal, hogy a két zálogfajta egymástól eltérő politikai-gazdasági 

viszonyok között volt hivatott kezelni a hitelezési folyamatokból adódó kockázatokat. Mindkét esetben ugyanis 

olyan fedezetnyújtásról volt szó, amelynek a fedezetéül lekötött zálogtárgyak nem kerülnek ki a termelés 

folyamatából, funkciójukat e folyamatban változatlanul betölthetik [A Polgári Törvénykönyv Magyarázata, 

Közigazgatási és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1993. 650. o.].  
12

 Törvénycikk 7. §  
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rendelkezések voltak a régi Ptk. 254. §-ában foglalt általános kielégítési szabályokhoz képest. 

A Pfr. 9. § (2) bekezdése ugyanis akképpen rendelkezett, hogy ha a bankkölcsön biztosítékául 

lekötött zálogtárgy a pénzintézet birtokába jut, a kölcsönnyújtásból eredő követelést a 

pénzintézet a zálogtárgyból bírósági eljárás nélkül is kielégíthette. Kérdés azonban, hogy a 

bankhitelt biztosító jelzálogjog lényegi jellegzetessége miatt miképpen kerülhettek a 

zálogtárgyak a hitelező birtokába. A problémát a Pfr. 10. § (1) bekezdése rendezte oly módon, 

hogy a kielégítési jog megnyílásakor a hitelező felhívhatta a zálogkötelezettet a zálogtárgyak 

átadására.
13

 Önkéntes teljesítés esetén a kielégítési jog gyakorlása a Pfr. 9. § (2) bekezdése 

szerint történhetett.
14

 Ha a felhívás nem vezetett sikerre, a zálogtárgynak a kielégítés céljából 

történő átadását – a zálogul lekötést igazoló okirat végrehajtási záradékkal való ellátásával – a 

bíróság rendelte el a zálogjogosult kérelme alapján. Végső soron tehát a kielégítési jog 

gyakorlása bírósági végrehajtási útra terelődött. A Pfr. egyébként megadta a választás 

lehetőségét a zálogjogosult részére, hogy kíván-e élni a jogszabály szerint biztosított 

privilegizált kielégítési jog gyakorlásának lehetőségével. Ennek hiányában a kielégítési jog 

gyakorlása bírósági végrehajtási úton történhetett a Pfr. 10. § (2) bekezdése alapján. 

Meglátásom szerint – utalva Zámbó korábbi megállapítására – annak sem volt akadálya, hogy 

a bankhitelt biztosító zálogjoggal terhelt vagyontárgyak értékesítésére a kézizálogjogra 

vonatkozó régi Ptk. 260. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak szerint kerüljön sor. A bankhitelt 

biztosító zálogszerződés közokiratba foglalása esetén a közokirat végrehajtási záradékkal való 

ellátása alapján is helye lehetett a zálogjogból eredő jogok érvényesítésének. 

Lényeges különbséget fogalmazott meg a Pfr. 10. § (3) bekezdése a zálogjogok 

érvényesíthetőségének általános szabályaihoz képest, amikor kimondta, hogy nem akadálya a 

zálogtárgy árverési értékesítésének, ha az egyébként a végrehajtásra irányadó szabályok 

alapján mentes lenne a végrehajtás alól. A jogalkotó tehát ezzel kedvezőbb helyzetet teremtett 

a bankhitelt biztosító zálogjog jogosultjai számára a zálogtárgyból való kielégítési jog 

gyakorlásában. A bankhitelt biztosító zálogjogra vonatkozó szabályokat lényegében a 

gazdasági-társadalmi rendszerváltás folyamatai tették meghaladottá. A többszintű 

bankrendszer hazai kiépülésével az egyes hitelezők számára fel nem ismerhető zálogfajta már 

nem felelt meg a korszerű hitelezési folyamatoknak.  

 

5. Önálló zálogjog 

 

A régi magyar magánjogunk tradicionálisan szabályozta a jelzálogjog nem járulékos formáját. 

A telekadósság lényege az volt, hogy ingatlanon
15

 személyes követelés nélkül is alapítható 

                                                 
13

 Ha a bankhitelt biztosító zálogszerződésben a felek nem nevezték meg az egyes zálogtárgyakat, akkor a 

hitelező e felhívásban konkretizálhatta a zálogkötelezett számára azokat a zálogjoggal terhelt vagyontárgyakat, 

melyek tekintetében élni kívánt a kielégítési jogával. Fontos azonban látni, hogy az egyediesítést a jogszabály itt 

még nem tette a zálogjogosult kötelezettségévé. A jogfejlődés a vagyont terhelő zálogjog érvényesítésére 

vonatkozó szabályok [régi Ptk. 266. § (3) bekezdése] megalkotásával jutott idáig. 
14

 A bírósági végrehajtáson kívüli értékesítés azonban a Pfr. 11. § (1) bekezdése alapján a bírósági végrehajtás 

szabályai alapján történhetett, azzal, hogy a végrehajtási törvény szerinti feladatkört a pénzintézet látta el. Az 

árverés sikertelensége esetén történhetett meg a zálogtárgy szabadkézből történő értékesítése.  
15

 Az Mtj. 807. §-a alapján telken. 
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volt jelzálogjog, és a telekadósság kötelezettjét csak az terhelte, hogy a telekkönyvben 

feltüntetett összeg erejéig a jelzálogjogosult kielégítését tűrje
16

. A telekadósságot a 

telekkönyvbe telekadósság néven kellett bejegyezni. E konstrukció lényege a járulékos 

jelzálogjog tulajdonosához képest az volt, hogy az adós anélkül jutott hitelhez, hogy 

személyében adóssá vált volna. Mivel a telekadósság esetében a kielégítési jog gyakorlása 

nem függhetett a követelés esedékességétől, ezért a Jt. a telekadósság lejáratához annak 

felmondását követelte meg. Érvényesült továbbá a telekadósság esetében egy hitelezőt védő 

szabály, mely a zálogjog tulajdonosa által felhozható kifogások korlátozásáról rendelkezett. 

A zálogjog nem járulékos formáját a 187/1951. (X.30.) MT rendelet közel fél évszázadra 

száműzte a magyar polgári jogból, azonban az 1989/90-es gazdasági-politikai-társadalmi 

rendszerváltás kibontakozása az 1990-es évtized derekán már olyan pályáján állt, hogy a 

fejlődésben lévő és a hitelezési folyamatokra nagyban építő piacgazdaság igényelte e korszerű 

jogintézmény adta előnyöket. Az első Zálogjogi Novella
17

 önálló zálogjog néven lényegében 

visszahozta a telekadósságot, annak szabályain finomítva, míg a második Zálogjogi Novella
18

 

módosító passzusai kiteljesítették a jogalkotói akaratot, figyelembe véve a gyakorlat által 

támasztott követelményeket is.  

Ahogyan azt korábban említettem, az önálló zálogjog komoly jogirodalmi viták lezárását 

követően nem került be az új Polgári Törvénykönyvbe, holott a Ptk. első, az Országgyűlés 

által elfogadott szövege azt szabályozta. A Ptk. köztes megoldásként alkotta meg a különvált 

zálogjogot, annak érdekében, hogy jelzáloglevél-alapú finanszírozási folyamatok zavartalanul 

működhessenek tovább. A különvált zálogjog szabályai azonban nem voltak hosszú életűek. 

A Polgári Törvénykönyv módosításáról szóló 2016. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: 

Ptkm.) hatályon kívül helyezte a különvált zálogjogra vonatkozó szabályokat, és az 5:100. § 

helyébe újra az önálló zálogjogra vonatkozó szabályok léptek. 

Témánk szempontjából itt válik különösen érdekessé a történet, ugyanis a jelenleg hatályos 

önálló zálogjog zálogjogosultja kizárólag pénzügyi intézmény lehet. E törvényi megszorítás 

természetesen vonatkozik az önálló zálogjog átruházással történő megszerzőjére is. Ennek 

indoka az, hogy jelzáloglevél-alapú banki finanszírozási folyamatok igényelnek 

járulékosságot nélkülöző dologi biztosítéki formát a jelzálog-hitelezésre vonatkozó 

jogszabályi feltételeknek való megfelelés érdekében. A jogalkotó pedig az önálló zálogjogi 

vitában az említett gazdasági folyamatok működőképességének elősegítése érdekében a Ptkm. 

megalkotásakor némileg visszakozott a 2013-ban elfoglalt szigorú álláspontjához képest. A 

járulékosság adóst védő hatásainak a felek által történő megalkotásának lehetőségével újra 

biztosította a nem járulékos zálogjog alkalmazhatóságát, azonban csak olyan jogalanyok 

részére, akik a rájuk vonatkozó egyre szigorodó jogszabályi előírásoknak való megfelelés 

miatt feltehetően nem képesek a visszaélésre. 

A szabályozás megváltoztatta továbbá a zálogtárgyak lehetséges körét is. Önálló 

zálogjogot alapítani ugyanis kizárólag ingatlanon lehet. Eltérést jelent továbbá az általános 

                                                 
16

 Telekadósság alapítható volt többek között lajstromozott belvízi hajón is, mely esetben a jelzálogjogot 

„hajóadósság” elnevezéssel kellett bejegyezni [vö. 22.000/1929. I. M. rendelet 29. §]. 
17

 A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról szóló 1996. évi XXVI. törvény 
18

 A zálogjoggal kapcsolatos törvényi szabályozás módosításáról szóló 2000. évi CXXXVII. törvény  
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szabályoktól a kielégítési jog gyakorlásának a módja is. Az önálló zálogjog jogosultjának a 

kielégítési joga – a felek eltérő megállapodásának hiányában – az önálló zálogjog 

felmondásával és a felmondási idő elteltével nyílik meg. A felmondásra vonatkozó 

szabályokat, mint láttuk, a telekadósság és a régi Ptk. 269. §-a szerinti önálló zálogjog időtálló 

megoldásainak alapján alakították ki. Lényeges újítása és egyúttal az általános szabályoktól 

való lényeges eltérése az önálló zálogjognak a biztosítéki szerződés jogintézménye. Önálló 

zálogjog esetén ugyanis azt a járulékosságot, amelyet a jelzálogjognál a törvény rendelkezései 

biztosítanak, a felek által megkötött kötelmi jogi megállapodás, az ún. biztosítéki szerződés 

hivatott biztosítani. Biztosítéki szerződés hiányában az önálló zálogjog csak meghatározott 

ideig, meghatározott körülmények között létezhet.  

 

6. Gabonajelzálog 

 

A zálogtárgyakra vonatkozó jogszabályi rendelkezések mindig is a mindenkori zálogjogi 

szabályozás egyik sarokpontját képezik. A zálogjog talán legfontosabb tulajdonsága az, hogy 

a teljesítés elmaradása esetén a hitelező a zálogtárgyat igénybe véve jusson az őt megillető 

követeléshez, mégpedig mindenki mást megelőzően (kielégítési elsőbbség). A zálogtárgynak 

tehát olyannak kell lennie, amely természete a pénzzé tételt, tehát belőle a kielégítés keresést 

megengedi.
19

 Ugyanakkor a zálogtárgyat olyan módon kell meghatározni, hogy az mindenki 

számára kézzel fogható és kellőképpen azonosítható legyen. A zálogtárgyak közötti 

klasszikus felosztás az ingó és ingatlan vagyontárgyak közötti különbségtétel. Azt a jogtételt, 

mely szerint ingatlant kizárólag jelzálogjog útján lehet megterhelni, a magyar jog 

következetesen tartja. Az ingó vagyontárgyak jelzálog és kézizálog útján egyaránt 

elzálogosíthatóak az ingó jelzálogjog szabályainak a megteremtésével. Jogrendszerünk a 

gazdasági igények kielégítéseképpen pedig természetesen elismeri a jogok és követelések 

megterhelhetőségét, továbbá szabályozza az aljelzálogjog intézményét is. Értelemszerű az is, 

hogy az egyes zálogtárgyak jellegüket tekintve eltérő publicitási (bejegyzési), illetve 

kielégítési szabályokkal rendelkeznek, továbbá a jelzálogjog egyes részjogosítványaiban is 

megfigyelhetőek lényeges eltérések.  

A magyar gazdaság tradicionálisan épül a mezőgazdaságra, így nem véletlen az, hogy e 

szektor hitelezési folyamatait a mindenkori jogalkotó igyekezett a legkorszerűbb 

szabályozással segíteni. Az egyes gabonaneműek értékesítése érdekében szükséges 

intézkedésekről szóló 1930. évi XXII. törvénycikk (a továbbiakban: Gjt.) a gabonajegy-

rendszer megalkotásával megszabta, hogy búza, rozs és kétszeres
20

 tulajdonjogát akár 

visszterhes, akár ingyenes jogügylettel csak ún. gabonajegy
21

 kísértében lehetett átruházni. A 

Gjt. létrehozott továbbá egy, a Jt. szabályaitól lényegesen eltérő jelzálogfajtát, a 

gabonajelzálogot. Speciális rendelkezések vonatkoztak a zálogjog alanyaira, alapítására, 

                                                 
19

 Magyar Magánjog Ötödik kötet (Dologi Jog) 1942. 692. o.  
20

 A kétszeres (abajdóc) búza és rozs egyenlő arányú vagy 1:2-höz való keveréke. 
21

 A gabonajegy a gabona mennyiségéhez igazodó olyan értékjegy (értékpapír – TGM), amely két részből áll, 

a gabonalevélből és egy szelvényből. A gabonajegy ára az átruházott gabona minden métermázsája után három 

pengő volt [Gjt. 1. § (4) bekezdése]. 
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tárgyára, a zálogjog érvényesítésére és még a biztosított követelésre is. A következőkben a 

teljesség igénye nélkül bemutatnánk néhány jellegzetességét a gabonajelzálogjognak, melyek 

a közönséges jelzálogjogtól való különbözőségét igazolják. 

Gabonajelzálogjoggal biztosított követelést kizárólag rövidlejáratú mezőgazdasági 

hitelekből eredő olyan kölcsönkövetelés biztosítására lehetett alapítani, amelyet a Gjt. által 

meghatározott hitelintézet folyósított. A zálogjogosultak köre, tehát gabonajelzálogjog 

esetében is – hasonlóan az ipari vállalatok központi telekkönyvébe bejegyzett zálogjoghoz, a 

bankhitelt biztosító zálogjoghoz és a Ptkm. által újraszabályozott zálogjoghoz – bankkölcsön 

nyújtásával foglalkozó piaci szereplőkre korlátozódott. A zálogjog tárgya kizárólag a 

törvénycikk által meghatározott fajtájú gabona (búza, rozs, kétszeres és árpa) lehetett, melyet 

magtárban vagy beraktározási vállalat árutárában tároltak. A Jt. 5. §-ában foglalt 

rendelkezésektől eltérően azonban gabonajelzálogjogon nem lehetett aljelzálogjogot alapítani, 

sőt ugyanazon a zálogtárgyon újabb gabonajelzálogjog alapítása is tilalmazott volt. 

Gabonajelzálogjogot továbbá csak olyan gabonán lehetett alapítani, mely az elzálogosító 

tulajdona volt. 

A jelzálogjog jogügyleti úton történő megszerzése oly módon történt, hogy a felek írásban 

megállapodtak abban, hogy a gabona tulajdonosa az elzálogosított gabonát a hitelezőnek 

jelképesen átadja.
22

 A jelképes átadás abban állt, hogy az elzálogosított gabona nemét, 

minőségét és mennyiségét tartalmazó és az elzálogosítónak közokiratba vagy teljeshitelű 

magánokiratba foglalt elzálogosító nyilatkozatával ellátott jegyzéket az elzálogosító a 

hitelezőnek vagy a hitelező által kijelölt személynek átadta.23
 A jelképes átadással a hitelező a 

zálogbirtokos jogállásába lépett, és gyakorolhatta annak jogait. A felek közötti 

megállapodással és a jegyzék átadásával a gabonajelzálog tehát létrejött. Nem volt tehát 

szükség nyilvántartásba vételre. A jegyzék kiállítása a publicitási elem jellegét tekintve 

közelebb állt a traditiohoz, mint a jelzálogjog nyilvántartásba vételéhez, így a 

gabonajelzálogjog e tekintetben a kézizálogjoggal mutatott hasonlóságot.
24

 Az elzálogosítás 

tényét természetesen felismerhetővé lehetett tenni azáltal, hogy a gabonajelzálogjognak a 

községi elöljáróságnál vezetett jegyzékébe való bejegyzését kérték. Ez azonban csak a 

későbbi jogszerzőkkel szembeni kielégítési elsőbbség gyakorolhatóságát befolyásolta, a 

jelzálog létrejöttét nem. A zálogjogviszony fennállása alatt a zálogfedezet védelme érdekében 

a zálogjogosult jogosult volt felhívni a tulajdonost, hogy a gabonát romlással vagy 

értékcsökkenéssel fennálló helyzet elhárítása érdekében gondoskodjon a veszély elhárításáról. 

E szabály lényegében megfelelt a Jt. 32. §-a által meghatározott közönséges jelzálogjog 

fedezetének védelme körében alkalmazandó normaszövegnek. Egy lényeges eltérés azonban 

volt. Abban az esetben, ha a jelzálogjog tulajdonosa a veszély elhárításáról nem 

gondoskodott, e kötelezettségének eleget tehetett azáltal is, hogy a veszélyeztetés mértékének 

                                                 
22

 A Gjt. formakényszert írt elő a zálogszerződésre, ugyanis amennyiben a felek nem magában a 

kölcsönszerződésben állapodtak meg a gabonajelzálogjog alapításáról, abban az esetben a külön okiratként 

létrejövő megállapodásnak közokiratnak vagy teljes hitelű magánokiratnak kellett lennie. A Jt. a közönséges 

jelzálogjog jogügyleti úton történő megállapítása körében ilyen megállapítást nem tett. 
23

 Gjt. 18. § (2) bekezdése 
24

 Nem mutatható ki hasonlóság ugyanakkor a korábbiakban tárgyalt bankhitelt biztosító zálogjoggal, ugyanis 

ott a zálogtárgyak átadására nem került sor, csak a kielégítési jog gyakorlásának szakaszában vagy még akkor 

sem. 
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megfelelő újabb biztosítékot nyújtott a hitelező számára. A Jt. 32. §-ának utolsó mondata 

alapján a biztosíték további jelzálogjogi fedezet nyújtásában vagy pénzösszegnek bírói letétbe 

helyezésében állhatott. Gabonajelzálogjog esetében a Gjt. kizárólag dologi biztosíték 

nyújtását tette elfogadhatóvá, így a bírói letét nem jöhetett szóba. A kielégítési jog 

gyakorlásában pedig lényegesnek volt tekinthető azon eltérés, mely szerint az érvényesen 

megalapított gabonajelzálogjogot nem érintette, és a végrehajtás útján történő kielégítést sem 

akadályozta az, hogy a zálogtárgy a végrehajtási eljárás szabályai értelmében a végrehajtás 

alól mentes volt. A gabonajelzálog e szabálya élt tovább a bankhitelt biztosító zálogjog 

kielégítésére vonatkozó különös szabályokban
25

. 

Végül érdemes kitérni egy gondolat erejéig a Gjt. 17. § (2) bekezdésében szabályozott 

zálogtartó (trusee) jogintézményére. Gabonajelzálog esetében a szabályozás lehetővé tette, 

hogy annak az intézetnek vagy hitelezői csoportnak a védelmére, amely a kölcsön 

folyósításához szükséges pénzt szolgáltatta – ha ez a kölcsönt folyósító intézettel nem volt 

azonos –, megbízottat lehetett rendelni. A megbízott rendelése történhetett akár magában a 

kölcsönszerződésben, akár a zálogszerződésben vagy külön okiratban is. A megbízott 

személyének az elzálogosítóval való írásbeli közlését követően az adós a hitelezőnek csak a 

megbízott hozzájárulásával teljesíthetett fizetést, s az árverésen befolyt vételárból a hitelező 

követelését csak a megbízott hozzájárulásával lehetett kiutalni. A jegyzék átadásával (jelképes 

átadás) pedig a megbízott lépett a zálogbirtokos jogállásába. Az ismertetett jogintézmény 

egyértelműen nevezhető mai jogunk zálogjogosulti bizományos közvetlen jogtörténeti 

előzményének.  

 

7. Záró gondolatok 

 

Annak, hogy a jogalkotó az általános szabálytól eltérő tartalmú normát alkot, oka van. Oka 

van annak is, ha az a norma pusztán alig észrevehető árnyalatnyi eltérést mutat a forrását 

jelentő normaszöveghez képest, ahogy annak is, ha az eltérés olyan mértékű, hogy a forrást 

jelentő normával már csak alapvető kapcsolódási pontok mutathatóak ki. Az eltéréseknek és 

azok volumenének az oka pedig ideális állapotban az, hogy a jogalkotói hatalom megfelelően 

reflektál egy adott társadalmi-gazdasági jelenségre
26

. A mindenkori zálogjogi szabályozás 

legnagyobb kihívása az, hogy meg kell felelnie a mindenkori gazdasági folyamatok és 

finanszírozási igények sokszínűségének. E megfelelés eredményezi azt, hogy az egymás 

mellett létező biztosítéki jogviszonyok tartalmukban sokszor eltérnek egymástól, és néhol már 

csak lényegüket tekintve rendszerezhetőek közös nevező alá. A fentiekben röviden bemutatott 

zálogjogok az általános szabályoktól való eltérésnek azon a fokán állnak, melyek már – 

meglátásom szerint – megalapozzák annak kinyilatkoztatását, mely szerint az említett 

zálogjogi jogviszonyok önálló zálogjogi formáknak tekinthetőek. Ezeknek a konstrukcióknak 

a létjogosultságát természetesen minden esetben a gyakorlat hivatott igazolni, azonban az a 

következtetés mindenképpen levonható, hogy a zálogjogi szabályozás akkor felel meg 

leginkább a gazdasági élet igényeinek és elvárásainak, ha kellőképpen sokszínű.  

                                                 
25

 Vö. Pfr. 10. § (3) bekezdése. 
26

 Lásd fogyasztói zálogszerződésre vonatkozó szabályok [Ptk. 5:90.]. 
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*** 

 

CONTENT DIVERSITY IN HUNGARIAN MORTGAGE LAW 

(Special types of mortgage with respect to the object and the subject of the mortgage) 

 

It is a complicated task to define the essence of a well-known legal concept. There is no 

common understanding in the legal practice about the main features of the mortgage. In order 

to fulfill the requirements of the prevailing economic processes, sometimes law has to 

regulate special types of security rights. Considering the subjects and the object of the security 

right, Hungarian law regulated various types of mortgage. This publication introduces four 

types of the Hungarian mortgage law from different times of history. These types have some 

significant features in common. Each of these security rights can be created for the benefit of 

a financial instrument (banks, etc.), and has remarkable differences from the rules of the 

conventional mortgages. These differences cause that the security rights in question are 

separated from the original rules of law, and form specific types of mortgage. 

 

 


