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 1. A Ptk. zálogjogi szabályai az 1996. évi XXVI. törvénnyel alapvető változáson 
mentek keresztül, számos új jogintézmény született, részben külföldi minta, részben a régi 
magyar magánjogban egykor létező jogi konstrukciók1 alapján. Ennek a cikknek nem célja 
valamennyi új jogintézmény bemutatása, illetve az 1996 óta megjelent vonatkozó jogirodalom 
teljes áttekintése. Ezen cikk megírásának kiváltó ok az volt, hogy 2004-ben két olyan eseti 
döntés is megjelent, amelyek a Ptk.-nak a 2000. évi CXXXVII. törvénnyel ismételten 
módosított zálogjogi rendelkezései közül egy olyan jogintézménnyel foglalkoznak, amely az 
önálló zálogjog után talán a jelenlegi szabályozás legvitathatóbb, ugyanakkor legbonyolultabb 
pontja.  
 A két jogeset közötti kapcsolatot a közös jogintézményen kívül az jelenti, hogy 
mindkettő a Szegedi Ítélőtábla döntése. Nyilván autentikusabb lett volna a Legfelsőbb 
Bíróság ítéleteit olvasni ezekben a kérdésekben. A zálogjogi szabályokhoz kapcsolódó bírói 
gyakorlat ismeretében azonban meg kell állapítani, hogy már önmagában az a tény is 
figyelemreméltó, hogy a Szegedi Ítélőtábla ugyanazon évben két olyan ítéletét tett közzé, 
amelyek a keretbiztosítéki vagyont terhelő jelzálogjog természetével foglalkoznak.  
 Már elöljáróban érdemes azt is megjegyezni, hogy a vizsgálat tárgyává tett 
jogintézmény valójában két jogintézmény: 1. a keretbiztosítéki jelzálogjog és2. a vagyont 
terhelő zálogjog. A jogesetek nem csupán arra hívják fel a figyelmet, hogy a két kategória 
kombinálható2, vagyis vagyont terhelő zálogjogot – amely a jelzálogjog egy speciális 
altípusa3 – keretbiztosítéki zálogjogként is létre lehet hozni. További lényeges következtetés, 
hogy a Ptk.-ban található anyagi zálogjogi szabályokat szorosan együtt kell értelmezni és 
alkalmazni a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. 
törvény (a továbbiakban: Cstv.) megfelelő rendelkezéseivel. A két törvény közötti sajnálatos 
diszkrepanciák némelyike szintén kiviláglik a két jogerős ítéletből.  
 
 2. Elsőként a BH 2004. 5. 192. számú jogeset (Szegedi Ítélőtábla Fpkf. I. 30.083/2003. 
sz.) vizsgálatával érdemes sort keríteni, ez ugyanis részletesebben indokolt és alaposabban 
kidolgozott. Az eset tényállása szerint a felek között szállítási szerződés (Ptk. 379-385. §) jött 
létre. A hitelező ezen tartós jogviszonyból eredő követelését 20 millió Ft felső határig vagyont 
terhelő keretbiztosítéki jelzálogjoggal biztosította. Zálogtárgyként, mint ingóság az adós 
árukészlete, a mérlegben feltüntetett alapanyagok és más anyagok, áruk és egyéb készletek 
szolgáltak. Később az adós ellen felszámolási eljárás indult, a hitelezői igénybejelentés 
                                                 
1 Lsd. a jelzálogjogról szóló 1927. évi XXXV. törvénycikket, amelyhez részletes magyarázatot Nizsalovszky 
Endre fűzött. Lsd.: Nizsalovszky Endre: A jelzálogjog jogszabályainak magyarázata, TÉBE Könyvtár, 1929, 438 
oldal  
2 Hasonlóan: Leszkoven László: A zálogjog új szabályai, Novotni, 2001, 57. oldal  
3 Lsd. Részletes indokolás az 1996. évi XXVI. törvényhez.  
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megtörtént, a felszámoló a követelés összegét vissza is igazolta, de a besorolás körül vita 
támadt közöttük.  

Ismeretes, hogy a Cstv. 57. § (1) bekezdése határozza meg a felszámolás körébe 
tartozó vagyonból a hitelezőket megillető követelések kielégítésének a sorrendjét. Ezen 
jogszabályhely alapján a felszámolás kezdő időpontja előtt zálogjoggal (ideértve az önálló 
zálogjogot és az ún. dologi kötelezettséget is), vagy óvadékkal biztosított követelések a b) 
pontban kerültek elhelyezésre, közvetlenül az a) pontban szereplő felszámolási költségek 
után. Nyilvánvaló, hogy ez a záloghitelezőket (és óvadékjogosultakat) meglehetősen kedvező 
helyzetbe hozza, főként, ha tekintetbe vesszük azt a tényt, hogy a legtöbb követelés ún. e) 
pontos (egyéb követelések). A késedelmi kamat pedig még ennél is kedvezőtlenebb helyet 
foglal el: ezen tartozás csak a g) pont alapján elégíthető ki.  
 Adott esetben a vagyont terhelő zálogjognak konkrét vagyontárgyakat terhelő 
zálogjoggá történő átalakítására nem került sor, így vitássá vált, hogy vajon a perbeli 
zálogszerződés alapján bejegyzett zálogjog által biztosított követelés a Cstv. b) pontja szerinti 
zálogjoggal biztosított követelésnek minősült-e. Végső soron a vita tárgyát az képezte, hogy 
egy át nem alakított vagyont terhelő zálogjog teljes értékű zálogjognak tekinthető-e?  
 A zálogjog természetére, jogi jellegére, fogalmára vonatkozó elméleti nézetek 
ismertetése nélkül, annyit érdemes leszögezni, hogy a vagyont terhelő zálogjog dologi jogi 
jellege, vagyis tulajdonképpen zálogjogi minősége, a jogintézményt megteremtő 1996-os       
I. Zálogjogi Novella hatályba lépése óta vitatott.  

Erre utal egyébként az eljárásában maga a felszámoló is, amikor a kifogás elutasítására 
irányuló kérelmében – majd pedig fellebbezésében - azt állítja, hogy az ún. „lebegő” zálogjog 
esetében az átalakítást, a nevesítést megelőzően még nincs zálogjog a konkrét 
vagyontárgyakra vonatkozóan. Ebben a helyzetben a vagyont terhelő zálogjog jogosultja csak 
olyan lehetőséggel bír, hogy az általa megjelölt vagyontárgyakon létrehozza a zálogjogot.  

Ezt annyival egészíthetjük ki, hogy ezen felfogás szerint a vagyont terhelő zálogjog 
valójában nem zálogjog, csak egy speciális előjog – ha úgy tetszik opció4 -, arra vonatkozóan, 
hogy a jogosult utóbb konkrét vagyontárgyakat terhelő zálogjogot/zálogjogokat hozhat létre. 
Nézetem szerint ez az érvelés nem helytálló, hiszen épp a legfontosabb tulajdonságától, a 
lényegétől kívánja megfosztani a vagyont terhelő zálogjogot, nevezetesen attól, hogy az a 
zálogtárgyak egyediesítése nélkül is fennáll, mintegy lebeg a vagyon felett. Az egyediség 
ugyan a dologi jog és így a zálogjog egyik alapelve, ez alól azonban léteznek kivételek. Ebbe 
a körbe tartozik a vagyont terhelő zálogjog is.  

Ezt a véleményt képviseli az adott ügyben a hitelező is, aki kifogásában5 arra 
hivatkozik, hogy a vagyont terhelő zálogjogot ugyan nem alakította át, de amellett, hogy ezt a 
Cstv. 57. § (1) bek. nem is írja elő, ez még az átalakítás hiányában is a jogszabályhely 
feltételeinek megfelelő zálogjognak minősül, így a követelést b) pontban kell nyilvántartásba 
venni.  

Egy újabb szempont alapján közelíti meg a kérdést az elsőfokú bíróság. Ítéletének 
érvelése szerint a Ptk. – 2001. szeptember 1-től hatályos - 266. § (2) bek. alapján a vagyont 
terhelő zálogjog jogosultja kielégítési jogának megnyíltát követően két módon kereshet 
kielégítést. A régi – 1996 óta élő – szabály szerint a vagyont terhelő zálogjogot a 
                                                 
4 Az opció ebben az értelemben természetesen nem a Ptk. 375. §-a szerinti vételi jog, amelyet az adásvétel egyik 
különös nemeként szabályoz a törvény.  
5 A kifogás a felszámoló intézkedése ellen a hitelezők által igénybe vehető jogorvoslati lehetőségek egyike, 
amelyet a Cstv. 51. § (1) bek. nevesít. Eszerint a felszámoló jogszabálysértő intézkedése vagy mulasztása ellen a 
tudomásszerzéstől számított 8 napon belül a sérelmet szenvedett fél a felszámolást elrendelő bíróságnál 
kifogással élhet. Léteznek azonban egyéb jogorvoslatok is, mint például a Cstv. 50. § (5) bekezdésében 
nevesített észrevétel. Ezzel szintén a hitelezők, illetve a hitelezői választmány élhet, de csak a közbenső mérleg, 
a bevételek és költségek alakulásáról készített kimutatás és a részleges vagyonfelosztási javaslat vonatkozásában. 
A kétféle jogvédelmi eszköz (kifogás, észrevétel) viszonyát tagalja a BH 2004. 6. 248. jogeset is.  
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zálogkötelezetthez intézett írásbeli nyilatkozattal az abban meghatározott vagyontárgyakat 
terhelő zálogjoggá alakíthatja át. Ezzel az ún. rögzítő nyilatkozattal válik a vagyont terhelő 
zálogjog konkrét vagyontárgyakat terhelő zálogjoggá.  

Ebben az esetben a zálogjogok sorrendisége 1996 és 2001 között vita tárgyát képezte. 
Nem volt ugyanis jogszabályi rendelkezés arra vonatkozóan, hogy az átalakító nyilatkozat 
révén keletkező egyedi vagyontárgyakat terhelő zálogjogok milyen ranghelyen keletkeztek. 
Az egyik érvelés szerint az egyedi vagyontárgyakat terhelő zálogjogok a vagyont terhelő 
zálogjog bejegyzésére visszamenő hatállyal és ranghelyen keletkeznek. A másik álláspont 
szerint a rögzítő nyilatkozat megtételének időpontjában és az ehhez képest megállapítható 
ranghelyen, amely egyértelműen kedvezőtlenebb a hitelező számára.  

A 2000-ben történt Ptk. módosítás az előző véleményt fogadta el és ennek 
megfelelően a Ptk. 266. § (3) bek. szerint vagyont terhelő zálogjoga, illetve átalakító 
nyilatkozattal létesített zálogjoga alapján a jogosult a vagyont terhelő zálogjog bejegyzésének 
időpontja szerinti ranghelyen gyakorolhatja kielégítési jogát, bizonyos kivételektől eltekintve. 
Ez a rendelkezés szerintem helytálló és a jogintézmény lényegét megfelelőbb módon tükröző 
álláspontot emelte a Ptk. keretei közé.  

A Ptk. 266. § (2) bek. azonban 2001. szeptember 1-je óta egy másik kielégítési módot 
is szabályoz. Ennek alapján a zálogjogosult a kötelezett vagyonából a vagyon egységének 
fenntartása mellett is kielégítést kereshet. Ezen új szabályra hivatkozik ítéletében az elsőfokú 
bíróság, amikor megállapítja, hogy az ún. „lebegő” zálogjog érvényesítésének nem 
kizárólagos lehetősége, hogy a zálogjogosult a zálogkötelezetthez intézett írásbeli 
nyilatkozattal az abban meghatározott vagyontárgyakat terhelő zálogjoggá alakítsa át.  

Ehhez járul a Cstv. speciális szabályozása, amely az 57. § (1) bek. b) pontjában nem 
írja elő a zálogjog rögzítését. A bíróság meglátása szerint ugyan a felszámolási eljárásban 
ennek ellenére szükség van a vagyont terhelő zálogjog meghatározott vagyontárgyakat terhelő 
zálogjoggá történő átalakítására. A felszámolás kezdő időpontját követően a hitelező azonban 
ilyen ún. rögzítő nyilatkozatot már nem tehet, a zálogjog nevesítésére már nincs lehetősége. 
Amennyiben azonban a zálogszerződésből megállapítható, hogy a felek az adós vagyonának 
mely részén létesítették a vagyont terhelő zálogjogot, úgy a zálogjogosult hitelezőnek a 
felszámolóhoz intézett hitelezői igénybejelentése ugyanolyan hatállyal bír, mint a rögzítő 
nyilatkozat.  

A Cstv. külön szabályozásának hiányában is megállapítható tehát, hogy az átalakító 
nyilatkozat megtételére csak abban az esetben van szükség – méghozzá még a felszámolási 
eljárás megindítása előtt -, ha a felek nem határozták meg az adós vagyonának azon különálló 
részét, amely felett a vagyont terhelő zálogjog „lebeg”. Ezen utóbbi esetben ugyanis a Ptk. 
266. § (2) bekezdésében szabályozott azon eset állhat elő, hogy a jogosult az adós vagyona 
egységének fenntartása mellett kereshet kielégítést. Ekkor pedig nincs szükség rögzítő 
nyilatkozatra, a felszámolási eljárás során sem.  

A felszámoló fellebbezése folytán eljárt Szegedi Ítélőtábla jogerős ítélete a zálogjog 
létrejöttének vizsgálatából indul ki, amely alapján arra a következtetésre jut, hogy a vagyont 
terhelő keretbiztosítéki jelzálogjog – a közjegyzői okiratba foglalás és a közjegyzői 
nyilvántartásba történő konstitutív hatályú bejegyzés tényére figyelemmel – az adós 
vagyonának meghatározott részére érvényesen létrejött.  

Tekintettel arra – szól az ítélőtábla indokolása -, hogy a vagyont terhelő zálogjog a 
többi zálogfajtával (a kézi- és jelzálogjoggal, valamint a jogot és követelést terhelő 
zálogjoggal) egyenértékű, az adós vagyonának meghatározott része felett „lebegő” 
zálogjoggal biztosított követelés is zálogjoggal biztosított és a felszámolási eljárás 
szempontjából éppúgy privilegizált követelés, mint a többi zálogfajtával biztosított követelés. 
A hitelező követelésének zálogjoggal való biztosítása nem attól függ, hogy beazonosítható-e, 
mely konkrét vagyontárgy biztosítja azt. A vagyont terhelő zálogjog lényege ugyanis éppen 
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az, hogy zálogtárgyként a kötelezett vagyonának a szerződésben pontosan meghatározott 
része, mint dologösszesség is szolgálhat, anélkül, hogy a vagyonhoz tartozó egyes 
vagyontárgyakat külön nevesítenék. A vagyonban bármilyen vagyontárgy lehet, ezek 
felsorolása nem szükséges, de ugyanakkor nem is kizárt.  

A másodfokú bíróság ítélete arra is kitér, hogy a Ptk. új zálogjogi szabályai értelmében 
már egyáltalán nem szükséges az ún. rögzítő nyilatkozat, a végrehajtás ugyanis az adós egész 
vagyonára is vezethető, a felszámolás pedig, mint totális végrehajtás, ugyancsak az adós teljes 
vagyonát érinti.  

Az adott esetben a zálogjog keretbiztosítéki jellege szintén meghatározó jellegű. Ezzel 
kapcsolatban az ítélőtábla annak a véleményének ad hangot, hogy mivel a keretbiztosítéki 
zálogjog kifejezetten olyan szerződéses konstrukció, amelyben jövőbeni bizonytalan 
követelések biztosítását is lehetővé teszi a törvény, ezért ezen biztosítéknál a hitelezői igény 
minősítésénél és kielégítésénél a zálogjog létrejöttének időpontját kell figyelembe venni, 
függetlenül attól, hogy a konkrét követelés mikor keletkezett.  

A jogerős ítélet végkövetkeztetése, hogy a Cstv. 57. § (1) bek. b) pontba kell besorolni 
a követelést akkor is, ha a jogosult nem tett átalakító nyilatkozatot, a követelés ugyanis 
zálogjoggal biztosított, a zálogtárgy értéke is megállapítható, így a követelés privilegizált 
besorolásának nincs akadálya6.  

 
3. A Szegedi Ítélőtábla – jelen cikkben vizsgált - hasonló tárgyú másik közzétett 

határozata az Ítélőtáblai Határozatok 2004. 2. szám 59. jogeset (Szegedi Ítélőtábla Fpkf. I. 
30.002/2003.). Ezen eset tényállása szerint a hitelező és az adós közötti kölcsönszerződéseket 
50 millió forint összeghatárig biztosították a felek keretbiztosítéki vagyont terhelő 
zálogjoggal. Ebben az esetben is pontosan meghatározásra került a zálogul lekötött vagyon 
(mérleg szerinti tárgyi készletek, eszközök, pénzeszközök).  

Az ügyben eljárt bíróságok hasonló határozatokat hoztak, mint a fent ismertetett 
esetben. A Szegedi Ítélőtábla ennek megfelelően ezt a jogvitát is a fent már ismertetett érvek 
és indokok alapul vételével bírálta el, így a rögzítő nyilatkozat hiányában is lehetőséget látott 
a biztosított követelésnek a Cstv. 57. § (1) bek. b) pontjába történő besorolására.  

 
4. Kérdés, hogy milyen tanulságokkal szolgálhat ez a két jogeset, miben mondanak 

újat, illetve többet a döntések a törvény szövegéhez képest, mennyiben segítik a Ptk. 
vonatkozó rendelkezéseinek értelmezését? Az első körben a keretbiztosítéki jelzálogjog 
intézményéhez kapcsolódó relevanciákat érdemes vizsgálat alá vonni.  

A. A Ptk. zálogjogi rendelkezéseinek 2000-es módosítása a keretbiztosítéki 
jelzálogjog intézményét is érintette. A jelenleg hatályos megfogalmazás szerint a felek ezt a 
konstrukciót olyan követelések biztosítására használhatják, amelyek a zálogszerződésben 
meghatározott jogviszonyból vagy jogcímen keletkeznek, vagy keletkezhetnek7. A korábbi 

                                                 
6 A perben a Cstv. egy másik szakasza is bírósági vizsgálat tárgyát képezte: a 49/D. §. A Cstv. 49/D. § (1) és (2) 
bek. értelmében a törvény megkülönbözteti azokat a jogosultakat, akik a felszámolás kezdő időpontja előtt 
zálogjoggal biztosított követeléssel rendelkeztek, illetve azt a kielégítés szempontjából még kedvezőbb 
helyzetben lévő hitelezői kört, akiknek olyan biztosított követelésük van, hogy a zálogjog a felszámolási eljárás 
megindításának időpontja előtt legalább 1 évvel keletkezett. Ezen utóbbi kör garantáltan 50%-os kielégítést kap, 
minden más zálogjoggal biztosított követelés jogosultja a Cstv. 57. § (1) bek. b) pontjába kerül besorolásra és az 
általános szabályok szerint részesülhet az értékesített vagyontárgy bevételéből.  
7 Anka Tibor mutat rá arra, hogy a Ptk. jelenleg hatályos 263. § (1) bek. és az ingatlan-nyilvántartásról szóló 
1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet ütközik egymással, mert ez 
utóbbi jogszabály módosítására a Ptk. módosítással egy időben nem került sor és emiatt ez jelenleg nem teszi 
lehetővé a keretbiztosítéki jelzálogjog bejegyzésében meghatározott jogcím (és nemcsak jogviszony) 
feltüntetését. Lsd.: Anka Tibor-Gárdos István-Nemes András: A zálogjog kézikönyve, HVG-ORAC, 2003, 137. 
oldal  
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meghatározásban szereplő tartós jogviszony kifejezés eltűnt, így ennek a fogalomnak az 
értelmezése sem okozhat többé problémát a gyakorlat számára. Mindenesetre az eljárt 
bíróságok mind a szállítási szerződést, mind a kölcsönszerződést tartós jogviszonynak 
minősítették. Ezzel kapcsolatban arra érdemes utalni, hogy az új szabályozás azt is lehetővé 
teszi, hogy a felek több egyedi ügyletből fakadó követelést biztosítsanak egy keretbiztosítéki 
jelzálogjoggal8.  

B. A jogerős ítéletek világosan kiemelik, hogy keretbiztosítéki jelzálogjog jövőbeli 
bizonytalan követelések biztosítását is lehetővé teszik. Erre azonban más konstrukció 
keretében is lehetőség van: jövőbeli követelések biztosítására az egyszerű jelzálogjog is 
alkalmas9. A Ptk. 251. § (2) bek. alapján ugyanis zálogjog jövőbeli vagy feltételes követelés 
biztosítására is alapítható. Ez azonban csak egy meghatározott jövőbeli követelés biztosítására 
alkalmas, míg a keretbiztosítéki jelzálogjog lényege épp az, hogy azt a felek később keletkező 
több követelés biztosítására is felhasználhatják.  

Fontosabb gyakorlati probléma, hogy keretbiztosítéki jelzálogjognál a hitelező 
kielégítési jogának gyakorlása, a kielégítési elsőbbség – és tulajdonképpen a rangsor - 
szempontjából mely időpont releváns: a zálogjog létrejötte, vagy a konkrét követelés 
keletkezése. A döntések egyértelműek: a zálogjog létrejöttének időpontját kell figyelembe 
venni, a biztosított követelés keletkezésének idejétől függetlenül. Ez a nézet egyébként a 
jogirodalomban is elfogadott. A kielégítési elsőbbség tehát a jelzálogjog bejegyzésének 
időpontjához és nem a konkrét követelés keletkezéséhez igazodik10.  

 
Ezt követően érdemes megvizsgálni, hogy milyen következtetések vonhatók le a 

jogesetekből a vagyont terhelő zálogjogra vonatkozóan?  
C. A két jogeset tulajdonképpen megerősítette, hogy a vagyont terhelő zálogjog is 

teljes értékű, dologi hatállyal bíró zálogjogi típus (igaz a jelzálogjogon belül egy alfajta)11. 
Mindezt a bíróságok a Ptk. 266. § (2) bekezdése kapcsán állapították meg, amely 2001. 
szeptember 1-je óta a vagyont terhelő zálogjog jogosultja számára kétféle kielégítési 
lehetőséget biztosít. Az ún. rögzítő nyilatkozat megtétele által a zálogjognak konkrét 
vagyontárgyakat terhelő zálogjoggá történő átalakítása 1996 óta ismert, ebben a 
vonatkozásban a legutóbbi törvénymódosítás leginkább a kielégítési sorrend vonatkozásában 
tett pontosító kiigazításokat [Ptk. 266. § (3) bek.].  

A jelen cikkben vizsgált esetekben azonban a 2001-től alkalmazható másik, új 
lehetőség került elő: a jogosult kielégítési jogának az adós vagyona egységének fenntartása 
mellett történő gyakorlása. Ennek részletes feltételeiről, körülményeiről a törvény hallgat. 
Leszkoven László a 2000. évi törvénymódosítás után írt művében szintén felhívja erre a 
hiányosságra a figyelmet, hozzátéve, hogy a jogalkotó nem teremtette meg ezen új szabály 
végrehajtásának a megfelelő jogszabályi környezetét, így szerinte a bírósági végrehajtási 
eljárásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) rendelkezései nem adnak 
lehetőséget arra, hogy ez a koncepció működőképes legyen. Emiatt nem is jósolt nagy 
gyakorlatot ennek a megoldásnak12.  

Még részletesebben taglalja ezt a hiányosságot Gárdos István13. Szerinte is további 
jogalkotásra van szükség annak érdekében, hogy a vagyont mint működő gazdasági egységet 
bírósági végrehajtás keretében, illetve azt mellőzve, továbbá felszámolási eljárás során 
egyben lehessen értékesíteni. Javaslata szerint ezt a feladatot mindenegyes esetben megfelelő 

                                                 
8 Leszkoven: i. m. 58. oldal  
9 Leszkoven: i. m. 59. oldal  
10 Leszkoven: i. m. 60. oldal  
11 A jogirodalomban hasonlóan foglalt állást pl. Gárdos István: Anka-Gárdos-Nemes: i. m. 296. oldal  
12 Leszkoven: i. m. 83. oldal  
13 Gárdos István: Anka-Gárdos-Nemes: i. m. 301-302. oldal  
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szakértelemmel rendelkező személyre kellene bízni. Ezen személyt – aki lehetne a végrehajtó, 
a felszámoló, de a zálogjogosult megbízottja is – olyan jogosítványokkal kellene felruházni, 
amelyek korlátozzák a gazdasági társaság (vagyont terhelő zálogjog kötelezettje csak ez lehet) 
vezető tisztségviselőinek a jogait. Egy további megoldandó probléma szerinte az, hogy a 
vagyont alkotó eszközökkel együtt az azokhoz szorosan kapcsolódó jogviszonyok – ideértve a 
kötelezettségek – is átruházásra kerülnek. Mindez pedig már a vonatkozó jogi környezet 
komplex módosítását kívánja: a Vht. és a Cstv. mellett a Gt. és a Cégtörvény reformját is.  

A szerző ezen nézetét egy újabb tanulmányában is megerősíti. Ebben amellett érvel, 
hogy ha a zálogjog érvényesítése a vagyon egységének fenntartása mellett történik, akkor a 
zálogtárgy értékesítésére csakis a fennálló szerződéses kapcsolatok fenntartása mellett 
kerülhet sor. Az értékesítés során pedig vagy a zálogjogosult számára kell speciális 
jogosultságokat biztosítani, vagy egy sajátos vagyonfelügyelői státuszt kell erre a célra 
létrehozni14. 

A két közzétett eset sajnos ezekről a jogalkotási hiányosságokról nem tesz említést. 
Ugyan mindkét esetben felszámolási eljárás keretében jelentkeznek a problémák, de arra az 
eljáró bíróságok nem térnek ki, hogy ezen nemperes eljárás keretében hogyan kerülhet sor a 
zálogjog érvényesítésére a vagyon egységének fenntartása mellett.  

A zálogjog érvényesítése vonatkozásában a BH 2004. 5. 192. jogesetben az elsőfokú 
bíróság ítélete azt tükrözi, hogy ezen lehetőséggel akkor élhetnek a felek, ha ezt megelőzően 
meghatározták, hogy az adós vagyonának mely részén létesítették a vagyont terhelő 
zálogjogot. A bíróság ítélete szerint az átalakító nyilatkozat megtételére csak abban az esetben 
van szükség – méghozzá még a felszámolási eljárás megindítása előtt -, ha a felek nem 
határozták meg az adós vagyonának azon különálló részét, amely felett a vagyont terhelő 
zálogjog „lebeg”. Ezen utóbbi esetben ugyanis a Ptk. 266. § (2) bekezdésében szabályozott 
azon eset állhat elő, hogy a jogosult az adós vagyona egységének fenntartása mellett kereshet 
kielégítést.  

Ez szerintem aggályos értelmezés, nyilvánvaló, hogy az adós vagyonának 
működőképessége és egysége, illetve a vagyon megfelelő részének a szerződésben történő 
meghatározása nem feltételezik egymást.  

Az ítélőtábla döntése ehhez annyit tesz hozzá, hogy a végrehajtás és a felszámolás az 
adós teljes vagyonára vezethető. Ez végrehajtásnál szerintem vitatható és a döntés sem jelöli 
meg a Vht. azon szakaszait, amelyeken ez az ítéleti tényállítás alapszik. A felszámolás pedig 
nyilvánvaló, hogy az adós egész vagyonát érinti, a kérdés csak az, hogy az egység és - részben 
- a működőképesség ennek során miként tartható fenn. Erre az ítéletek nem adnak választ.  

Mindezen hiányosságok ellenére nem szabad lebecsülni ezen két eseti döntés 
jelentőségét. Olyan Ptk. szabályt érintenek ugyanis – mégpedig annak legfontosabb 
létszakaszában, a felszámolás (végrehajtás) során -, amelyek 2000-ben kerültek a törvénybe, 
így bírói gyakorlatuk még nincs. Két olyan döntésről van szó, amely impulzust adhat a 
jogirodalomnak a problémák továbbgondolására, illetve befolyásolhatja a jogalkotót is, 
különös tekintettel az új Ptk. napirenden lévő kodifikációjára.  

Egyértelmű, hogy a Ptk. 266. § (2) bekezdésében szabályozott lehetőséget az új 
kódexben is fenn kell tartani, de a jelenleg hiányzó jogalkotást pótolni kell. Ehhez nyújthat 
némi segítséget ez a két döntés, illetve - a remélhetőleg a közeljövőben - megjelenő újabb 
határozatok is.  
 
 
 

                                                 
14 Gárdos István: A zálogjog felülvizsgálata a polgári jogi kodifikáció keretében, Polgári Jogi Kodifikáció, 2004. 
4. szám, 3-17. oldal  


