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A fiduciárius hitelbiztosítékok funkcionális 

megközelítésének egyes kérdései 

 

Az új Polgári Törvénykönyv megalkotása során az egyik legélénkebb 

vita a fiduciárius hitelbiztosítékok kapcsán bontakozott ki.1 E viták nyomán 

kirajzolódni látszik az az irány, amit az új Ptk. követni fog. Ennek alapja 

az úgynevezett funkcionális szemlélet, miszerint a jog egységes 

szabályrendszer alkalmazását rendeli mindazon ügyletekre, amelyek célja 

valamely fizetési kötelezettség biztosítása. E megközelítés azonban maga 

is önálló kutatás tárgya, amelyet – többek között – az indokol, hogy azon 

országokban, amelyek joga a funkcionális megközelítést választotta – így 

Hollandiában és az USA-ban –, a szabályok hatályba lépése igen komoly 

krízishelyzethez vezetett a pénzpiacon. Nem volt egyértelmű ugyanis, 

hogy melyek azok az intézmények, amelyek az egységes szabályok 

hatálya alá tartoznak, és számos olyan intézmény léte kérdőjeleződött 

meg, amelyekre teljes üzletágak épültek.  

A tanulmány2 e probléma alapjait keresve két kérdést jár körül. 

Egyrészt azt, hogy mennyiben lehet az eltérő formákat egymás 

funkcionális ekvivalensének tekinteni, és ehhez képest mennyiben indokolt 

a különböző finanszírozási formák egységes kezelése. A feltételezésem 

szerint csupán azon finanszírozási ügyletekre indokolt az egységes 

szabályok kiterjesztése, amelyek a tényleges hitelkonstrukciók jegyeit 

viselik magukon, az önálló gazdasági jelentőséggel bíró formákra azonban 

nem. Másrészt az előadás feltár néhány szempontot, amelyek alapján a 

tényleges hiteleket meg lehet különböztetni az önálló gazdasági 

rendeltetéssel bíró finanszírozási alternatíváktól.  

                                                             
1 Ezek 2010-ben egy kötet formájában is megjelentek: Dr. Gárdos Péter (szerk.) Tanulmányok a fiduciárius 
biztosítékok köréből ( HVG-ORAC Budapest, 2010).  
2 A tanulmány alapjául szolgáló előadás az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszéke által 
szervezett Polgári Jogász Doktoranduszok Konferenciáján hangzott el Budapesten, 2011. június 1-én. Ezúton is 
szeretném megköszönni Vékás Lajos és Harmathy Attila professzor uraknak, és Molnár Hellának a felszólalás 
lehetőségének megteremtéséhez és az előadás összeállításához nyújtott támogatásukat. 
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Mindenekelőtt azonban szükséges tömören tisztázni, hogy mit is értünk 

fiduciárius hitelbiztosítékok alatt, és milyen kihívások származnak ezen 

ügyletekből. 

 

A fiduciárius hitelbiztosítékok meghatározása 

 

Fiduciárius biztosítékokról akkor beszélünk, amikor a felek követelésük 

biztosítását nem valamely a törvényben szabályozott idegen dologbéli 

biztosítéki jog (zálogjog avagy óvadék) alapításával, hanem egy dolog 

tulajdonának átruházásával, fenntartásával, a tulajdonjog megszerzését 

biztosító jog alapításával, illetve követelés vagy jog átruházásával érik el. 

A hazai gyakorlat és irodalom az alábbi ügyleteket tekinti fiduciárius 

biztosítékoknak: biztosítéki célú engedményezés, tulajdonjog-fenntartás, 

pénzügyi lízing, biztosítéki célú vételi jog, biztosítéki tulajdonátruházás, és 

a visszavásárlási jog kikötésével egybekötött tulajdonátruházás. 

 

A fiduciárius biztosítékok alkalmazásából eredő kihívások 

 

A fiduciárius biztosítékok az ügylet bizalmi jellegére tekintettel számos 

kihívást állítanak a jogalkotás és a jogalkalmazás elé. A fiduciárius 

ügyleteket a jogi helyzet kettőssége jellemzi. A fiduciáriust a ráruházott 

dologi jog alapján az abból eredő valamennyi jogosítvány megilleti, 

azonban a fiducianssal kötött kötelmi szerződés alapján ezeket csak 

meghatározott módon és keretek között gyakorolhatja.3 E bizalmi viszony 

következménye, hogy a fiduciárius és a fiducians közötti jogviszony nem 

publikus;4 a fiduciárius biztosítékokból hiányzik a zálogjogra jellemző 

járulékosság; a fiduciárius a tulajdonjog megszerzésével több, erősebb 

jogot szerez, mint amekkora a követelés biztosításához szükséges;5 a 

fiduciárius biztosítékok felvetik a lex commissoria tilalmának sérelmét;6 és 

végül az adós szerződésszegése esetén a fiduciárius a dolgot elszámolási 

kötelezettség nélkül értékesítheti.  

 

 

                                                             
3 Gárdos Péter: Előszó, In. Dr. Gárdos Péter (szerk.) Tanulmányok a fiduciárius biztosítékok köréből (HVG-
ORAC Budapest, 2010) p.8. 
4 Gárdos István, Gárdos Péter: Van-e a fiduciárius biztosítékoknak helyük a magyar jogban? Vitacikk, In. Gárdos 
Péter, Op.cit. (1. jegyzet) pp.91-92. 
5 Gárdos István, Gárdos Péter: Ibid. p.91. 
6 Leszkoven László: A biztosítéki célú vételi jog néhány kérdéséről, In. Gárdos Péter, Op.cit. (1. jegyzet) p.196. 
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A fiduciárius biztosítékok elterjedésének okai 

 

A fiduciárius biztosítékok elterjedésének okait az irodalom a zálogjogi 

szabályok hiányosságában, illetve a hitelezők túlbiztosítás iránti igényében 

jelöli meg. A zálogjog hiányosságai között említik a jelzálogjog 

alapításának esetleges kizártságát,7 a magas alapítási költségeket, a 

zálogjog érvényesítésének nehézségét, és a zálogjogosult pozíciójának 

erővesztését a fizetésképtelenségi eljárásokban.8 A nézetek másik köre 

szerint a fiduciárius biztosítékok alkalmazása mögött elsősorban a hitelező 

azon célja húzódik meg, hogy a tulajdonjog biztosítéki célú 

felhasználásával kikerülje a zálogjognak az adóst, illetve az adós többi 

hitelezőjét védő garanciális szabályait – azaz lényegében túlbiztosítsa a 

követelését.9  

E nézetek kritikájaként hozható fel, hogy azok nem veszik figyelembe, 

hogy sok helyütt a gyakorlat akkor is igénybe veszi ezeket az ügyleti 

konstrukciókat, ha zálogjogi szabályozás problémáit megszüntetik, 

ahogyan azt sem, hogy számos közgazdasági elemzés igazolja, hogy a 

hitelezők nem önkényesen, hanem racionális alapokon, a kockázatok 

függvényében (elsősorban a tömeges ügyletek esetén jelentkező 

információs aszimmetria kezelésére) követelik meg az erősebb 

biztosítékok adását.10 E nézetek tükrében a fentieknél helyesebbnek tűnik 

az a magyarázat, amely az alternatív finanszírozási formák elterjedésének 

okát azok önálló gazdasági funkciójában látja.11  

 

A fiduciárius hitelbiztosítékok kezelésének elméleti módszerei 

 

A fiduciárius hitelbiztosítékok kezelésére három jogpolitikai irány alakult 

ki: a fiduciárius biztosítékok formális megközelítésén alapuló 

engedélyezése, azok tilalma, és a fiduciárius biztosítékok funkcionális 

megközelítése.12 A három modell közötti különbség alapja az, hogy azok 

                                                             
7 Csizmadia Norbert: Tulajdon, mint biztosíték? Polgári Jogi Kodifikáció In. Gárdos Péter, Op.cit. (1. jegyzet) 
p.58. 
8 Gárdos: Op.cit (3. jegyzet) p.9;  
9 Lajer Zsolt – Leszkoven László: A bizalmi (fiduciárius) biztosítékokról, In. Gárdos Péter: Op.cit. (1. jegyzet) 
p.66; Gárdos István, Gárdos Péter, Op.cit. (4. jegyzet) p.92. 
10 Arnoud W. A. Boot, Anjan V. Thakor, Gregory F. Udell: Secured Lending and Default Risk: Equilibrum 
Analysis, Policy Imlications and Empirical Results, The Economic Journal Vol. 101, No. 406 (1991) pp.458-472. 
p.462, 464. 
11 J. H. Dalhuisen: Dalhuisen on Transnational and Comparative Commercial, Financial and Trade Law (3rd ed. 
2007, Hart Publishing) p.841.  
12 A megközelítések részletes elemzésére lásd: Martin Boodman, Roderick Macdonald: How Far is Article 9 of 
the Uniform Commercial Code Exportable? A Return to Sources? [27, 1996] Can. Bus. L.J. 249. at 255. 
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mennyiben ismerik el a felek autonómiáját a harmadik személyekkel 

szemben is hatályos új biztosítéki konstrukciók létrehozatalára. Az első 

modell ezt a szabadságot elismeri, míg e konstrukciók tilalma ennek 

ellenkezőjén, a felek autonómiájának a tagadásán alapul. A funkcionális 

szemlélet esetén a jog ugyan nem ismeri el a felek teljes szabadságát új 

biztosítéki konstrukciók létrehozására, de nem is tiltja a fiduciárius 

ügyleteket, ehelyett azokat megkísérli közös szabályozási mederbe terelni.  

 

A funkcionális szemlélet 

 

A funkcionális modell alapelve, hogy az ügyleteket nem formájuk, 

hanem funkciójuk, gazdasági tartalmuk szerint kell megítélni, és az 

azonos funkciójú ügyletekre azonos szabályokat kell alkalmazni. A 

funkcionális megközelítés alapgondolata, hogy a különböző finanszírozási 

konstrukciók ugyanazt a gazdasági célt szolgálják. E feltételezés alapján e 

modell célja a különböző biztosítéki konstrukciók egységes kezelése, és 

egységes – általában a zálogjog mintájára vett – szabályozása.13 Ez több 

formában is megvalósulhat. 

A funkcionális megközelítés legismertebb példája az amerikai Uniform 

Commercial Code (UCC) 9. fejezetén alapuló „forma helyett a tartalom” 

modell, amely az ingók és vagyoni értékű jogok (personal property) 

tekintetében „security interest” elnevezés alatt bevezette a biztosítéki 

jogok általános szabályait. Az általános szabályok főszabály szerint 

kiterjednek valamennyi – a szabályozás hatókörébe tartozó dolgon 

létesített – olyan jogra, amely célja valamely követelés biztosítása. A UCC 

ugyanakkor nem szünteti meg a különböző biztosítéki formákat, és nem is 

transzformálja azokat egy más joggá. Az UCC „mindössze” a különböző 

konstrukciók biztosítéki elemeinek egységes garanciális szabályait adja 

meg, a publicitás, az igényérvényesítés és a rangsor kérdésében. E 

szabályozás a finanszírozási ügyleteknek kizárólag a biztosítéki elemét 

érinti, és a 9-109. cikk (b) pontja szerint a UCC-t az adott ügyletre 

vonatkozó szabályok mellett és nem azok helyett kell alkalmazni.  

A funkcionális szemlélet megvalósulásának másik elterjedt formája a 

„zálogjog vélelmének” modellje, amelyet az új Ptk. szakértői javaslata is 

követ. E modell túlmutat a UCC megoldásán, és a közös garanciális 

szabályok felállítása helyett egyetlen egységesen szabályozott biztosítéki 

                                                             
13 Gárdos István, Gárdos Péter: Op.cit. (4. jegyzet) p.122, UNCITRAL Legislative Guide on Secured 
Transactions, Terminology and Recommendations (Vienna 2009.) p.39. para 102. (a továbbiakban: UNCITRAL) 
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jog megteremtésére törekszik, azáltal, hogy egy generálklauzulával, a 

biztosítéki funkcióval rendelkező ügyleteket zálogjoggá transzformálja.  

 

A probléma ismertetése 

 

A funkcionális szemlélet – különösen a „zálogjog vélelme” modellen 

alapuló formájában – számos előnye14 és népszerűsége ellenére 

veszélyeket, problémákat is hordoz magában. A felek autonómiáját a 

finanszírozás terén a funkcionális szemlélet azon az alapon korlátozza, 

hogy a funkcionálisan ekvivalens ügyletekre azonos szabályokat rendel 

alkalmazni. A funkcionális szabályozás átminősít minden olyan 

konstrukciót, amelyben a finanszírozási, illetve a biztosítéki cél jelen van. 

Nem kívánom vitatni, hogy ez a megközelítés helyes. Ugyanakkor kiemelt 

alapossággal kell vizsgálni, hogy mely ügyletek tekinthetőik 

ekvivalensnek. A biztosítéki és különösen a finanszírozási funkció ugyanis 

számos olyan ügyletnek képezi a részét, amely gazdasági tartalmában 

eltér a funkcionális szemlélet középpontjában álló zálogfedezet alapú 

hitelezéstől. Ezeket az ügyleteket az is jellemzi, hogy azokban a 

tulajdonjog nem pusztán biztosítéki funkciót tölt be. Az amerikai és a 

holland példa mutatja, hogy az ilyen ügyletek átminősítése nem indokolt, 

a funkcionális megközelítés nem válhat parttalanná, ki kell jelölni a 

funkcionális elv alkalmazásának kereteit, amihez elsősorban a 

hitelviszonyok, a finanszírozás formái és ezek összefüggéseinek tisztázása 

szükséges. 

 

A hitelviszonyok és a finanszírozás különböző formái, 

összefüggéseik 

 

A gazdasági életben a finanszírozásnak és a hitelezésnek is több 

formája létezik, és míg minden hitel egyben finanszírozás is, addig nem 

minden finanszírozás minősül hitelnek.15  

Hitelviszony alatt tág értelemben azokat a helyzeteket értjük, amikor 

valamely vagyoni előny nyújtására oly módon kerül sor, hogy az előnyért 

járó ellenszolgáltatást a kötelezettnek csak a későbbiekben kell 

                                                             
14 A részletekért: UNCITRAL p. 56. para 105-106., Jan-Hendrik Röver: Secured Lending in Eastern Europe – 
Comparative Law of Secured Transactions and the EBRD Model Law (2007, OUP).  
15 Dalhuisen: Op.cit. (11. jegyzet) p.928. 
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teljesítenie.16 Tág értelemben tehát hitelviszony keletkezik minden olyan 

esetben, amikor a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás teljesítése időben 

elválik egymástól.  

Szűk értelemben hitel alatt a pénzkölcsönt, azaz a pénz tulajdonjogának 

az adósára történő átruházását értjük azzal, hogy az adós a lejáratkor 

köteles a kölcsönt, és annak kamatait a hitelező részére visszafizetni – a 

továbbiakban a hitel fogalmát ebben az értelemben használom. 17  

A finanszírozásnak két alapvető formája létezik. A tulajdon-alapú 

finanszírozás, illetve a biztosíték-alapú finanszírozás (záloghitel).18  

A források szerzésének legegyszerűbb módja, ha a forrást igénylő 

értékesíti, azaz pénzre váltja meglévő vagyontárgyait. Ebben az esetben 

tehát a vagyonnak csupán az összetétele változik meg – véglegesen.  

A dolog értékesítése helyett további lehetőség, hogy az érintett a 

vagyontárgy fedezete, azaz zálogba adása mellett kölcsönt vegyen fel a 

piacról, amely esetben az adós a vagyontárgynak nemcsak a tulajdonát, 

de – ha a jogrendszer ezt lehetővé teszi – a birtokát is megtarthatja, így 

azt tovább tudja használni.  

Ha az érintett nem kíván a vagyontárgyaitól megszabadulni, avagy 

hosszú távra eladósodni, úgy további lehetőség, hogy valamely 

vagyontárgyát a visszavásárlási jog kikötése mellett értékesítse. Ez a 

konstrukció kifejezetten alkalmas a rövid távú likviditási gondok 

leküzdésére, mivel időlegesen felszabadítja a használaton kívüli 

vagyontárgyakban lekötött tőkét (új tőke bevonása helyett), azonban 

lehetővé teszi, hogy szükség esetén az érintett a vagyontárgyat 

visszaszerezze.  

Előfordulhat, hogy az érintett nem rendelkezik vagyonnal, vagy a már 

meglévő hitelállománya miatt hitelképtelen. Ilyenkor is lehetősége van 

azonban arra, hogy valamely dolgot vételár-finanszírozás keretében, 

például részletvétel keretében szerezzen meg. A finanszírozásra vágyó 

ugyanakkor azt is teheti, hogy a dolog tulajdonjoga helyett annak pusztán 

a használati jogát szerezze meg.  

A fentiek érzékeltetik, hogy a finanszírozásnak több formája is lehet, és 

ezek nem minden esetben viselik magukon a hitelviszony jegyeit, azaz a 

pénz tulajdonának átruházását, és annak kamatokkal együtt történő 

visszafizetését. A fentiekből az is látható, hogy az egyes ügyletekben a 

tulajdon átruházása nem feltétlenül szolgál pusztán biztosítéki célt. A 

                                                             
16 Roy Goode: Commercial Law (3rd ed. 2004, Penguin Books) p.578. 
17 Goode: Ibid. p.579. 
18 Dalhuisen: Op.cit. (11. jegyzet) p.676. 
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finanszírozás és a hitel tehát nem szinonim fogalmak.19 Mivel a 

funkcionális megközelítés célja a hitelbiztosítékok egységes szabályozása, 

ezért alappal vetődik fel a kérdés, hogy indokolt-e az átminősítés azon 

ügyletek esetében, amelyek nem minősülnek hitelviszonynak. E kérdés 

formális alapon nem válaszolható meg, ehelyett azt kell megvizsgálni, 

hogy a különböző finanszírozási struktúrák mennyiben tekinthetők a 

zálogfedezet mellett nyújtott hitel gazdasági alternatívájának. 

A következőkben három olyan intézményt kívánok elemezni, amelyeket 

az új Ptk. szakértői javaslata is a záloghitel funkcionális ekvivalensének 

tekint. Ezek a tulajdonjog-fenntartás, eladás-visszavásárlás és a 

(pénzügyi) lízing. A vizsgálat célja annak bemutatása, hogy ezek önálló 

gazdasági rendeltetéssel bírnak, és nem indokolt azok átminősítése. 

Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy mindhárom konstrukció alkalmas 

arra, hogy annak felhasználásával a felek leplezzék valódi ügyleti céljukat, 

és e formákba burkoltan tartalma szerint kölcsönügyletet bonyolítsanak le. 

Nem kétséges, hogy az ilyen palástoló ügyletekre a funkcionális 

átminősítés következményeit kell alkalmazni, ehhez azonban meg kell 

határozni azokat az ismérveket, amelyek alapján a valódi és a palástoló 

ügyleteket meg lehet egymástól különböztetni. 

(Terjedelmi okokból az első két körben a tanulmány csak a különbségek 

érzékeltetésére szorítkozik, a pénzügyi lízing esetében azonban a 

palástolás problémájának lehetséges megoldásának a meghatározására is 

kísérletet teszek.) 

 

Tulajdonjog-fenntartás 

 

Az egyszerű tulajdonjog-fenntartás nem hitelbiztosíték, hanem az 

adásvétel egy különös neme, amelyet egyes jogrendszerek a vevő 

várományosi pozíciójával jellemeznek, míg mások feltételes tulajdon-

átruházásnak tekintik azt. A tulajdonjog-fenntartás esetén az ügyletnek 

nem hitel nyújtása és annak visszafizetése a célja. A tulajdonjog-

fenntartás annak az általános tételnek a megtestesítője, hogy a felek a 

szerződésükben meghatározhatják, hogy melyiküknek kell a teljesítéssel 

elől járnia, illetve hogy a felek a saját szolgáltatásukat a másik fél 

teljesítéséig visszatarthatják. Az ügylet valódi célja egy dolog 

tulajdonának az átruházása, és – amint arra az angol House of Lords a 

McEntire v Crossley Brothers20 ügyben rámutatott –, a feleknek 

                                                             
19 Dalhuisen: Ibid. p.927. 
20 [1895] AC 457 (HL) 
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kifejezetten az, az akarata, hogy a vételár kifizetéséig a vevő ne 

szerezzen tulajdont. Az eladó tehát nem csupán biztosítéki jogot tart 

vissza magának, hanem a dolog feletti teljes tulajdonjogát. Ezen alapul az 

új holland Ptk. megoldása is, amelynek 3.84. §-a tiltja a fiduciárius 

ügyleteket, a 3.92. §-ban azonban megengedi a tulajdon-fenntartást. Ez 

utóbbit a holland jog csak akkor tiltja, ha az ügylet valódi célja egy 

hitelkonstrukció leplezése.21 

A fentiektől eltérő a helyzet az úgynevezett kiterjesztett tulajdon-

fenntartások esetében, amikor a tulajdonjog fenntartása nem a vételár 

megfizetését, hanem az eladó egyéb, akár az átruházási ügylettől 

független követeléseit (is) biztosítja.22 Ezen ügyletek esetében a 

fenntartott tulajdonjog kétségtelenül túlmutat az átruházási ügylet 

célrendszerén, és hitelbiztosítéki funkciót tölt be, így az ilyen ügyletek 

esetében indokolt a funkcionális szemléleten alapuló átminősítés. (Bár a 

hazai jogban jelenleg ez csak elvi kérdés, mivel a Ptk. 368. §-a kizárja az 

ilyen ügyleteket.)  

 

Eladás-visszavásárlás 

 

A rendelkezésre álló vagyonelemek értékesítését, és a bennük rejlő 

források, pl. a malterba és téglába lekötött pénzügyi eszközök 

felszabadítását a közgazdasági szakirodalom egyértelműen az idegen 

forrásból történő finanszírozás alternatívájának látja.23 Sok esetben az 

érintettnek csak időlegesen – a dolog kihasználatlanságának idejére – van 

szüksége a dologban lekötött forrásokra, a későbbiekben azonban számol 

annak újbóli hasznosításával. Az ügyletnek fontos eleme, hogy az eladó 

nem köteles a dolgot visszavásárolni, ez „pusztán” joga. Ez alapvető 

különbség a leplezett kölcsönhöz képest, mivel a kölcsön esetében kizárt, 

hogy azt ne kelljen visszafizetni, és egyben azt is kifejezi, hogy a felek 

akarata ténylegesen a tulajdon átruházására irányul. 

Erre mutatott rá a holland Hoge Raad is, amikor kimondta, hogy a 

valódi sale-repurchase ügylet esetén a tulajdonjog nem biztosítéki 

funkciót tölt be – és így nem esik a 3.84. cikk tilalma alá.24  

 

                                                             
21 Dalhuisen: Op.cit. (11. jegyzet) p.927. 
22 Ennek formáiról lásd Gerard McCormack: Reservation of Title (1995, Sweet & Maxwell). 
23 Boot, et als: Op.cit. (10. jegyzet) p.461.; Michael A. Spielman: Whole Loan Repurchase Agreements: An 
Assesment of Investment Transaction Risk in Light of Continuing Legal Uncertainty 99. Com. LJ. (1994) 476-
517 at 476. 
24 HR 19 mei 1995, NJ, 119 (Keereweer v. Sogelease), idézi: Csizmadia Norbert: Op.cit. (7. jegyzet) p.40. 
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Pénzügyi lízing 

 

A pénzügyi lízing esetében általánosnak mondhatók azok a nézetek, 

amelyek szerint ez az ügylet pusztán két tekintetben tér el a zálogfedezet 

melletti hiteltől: az ügylet kedvezőbb adózási feltételeket biztosít a 

lízingbevevő részére, illetve a lízingbeadó pozíciója a tulajdonjogára 

tekintettel erősebb, mintha csak zálogjoggal rendelkezne. Közgazdasági 

elemzések azonban kimutatták, hogy bár az adójogi megfontolások nem 

irrelevánsak, a lízing választása során nem ezeknek van döntő 

jelentősége.25 A közgazdasági elemzésekből az is kiderül, hogy a lízing 

esetében a lízingbe adó tulajdonjogának célja túlmutat a követelés 

biztosításán, olyannyira, hogy valódi lízing esetén a lízingbe vevőnek is 

kifejezetten az, az érdeke és a célja, hogy ne legyen tulajdonos, hanem 

csak használati jogot szerezzen.  

 Az adójogi és számviteli megfontolásokon túl ezt indokolja, hogy 

a lízing nem köti le a lízingbe vevő forrásait. A lízingbe vevőnek a 

forrásaiból csak a rendszeresen visszatérő és az igénybe vett 

szolgáltatáshoz igazodó használati díjat kell fizetnie, a teljes vételár, 

illetve az egy összegben, hosszútávra történő eladósodás helyett.  

 Lízing keretében a vállalkozás a lízingtárgy piaci értékének teljes 

erejéig kaphat finanszírozást – szemben a zálogjoggal, amely 

esetében csak a zálogtárgy fedezeti értékének erejéig. A lízing tehát 

az önerő nélküli finanszírozást is lehetővé teszi, így e formában a 

vállalkozások akkor is képesek lehetnek finanszírozáshoz jutni, ha 

amúgy hitelképtelenek.26 

 A lízingszerződés megszegése és azt követő felmondása esetén a 

lízingbe vevő „szabadul” a tartozásai alól, illetve tartozása csak a ki 

nem fizetett díjakra korlátozódik (esetleg meghatározott összegű 

kötbérrel együtt). Valódi lízing esetén a lízingbe vevőnek a lízing idő 

előtti megszűnése esetén nem kell kifizetnie a hátralévő időre járó 

lízingdíjat. Ezzel szemben záloghitelezés esetén a zálogtárgy 

értékesítése csak a befolyt összeg erejéig szünteti meg a tartozást, 

a vételárral nem fedezett részben viszont az továbbra is fennmarad, 

és azért az adós a zálogtárgyon felül további vagyonával is felel.27 

 A lízing választását indokolhatja annak rugalmassága. A 

tulajdonjogon alapuló merev vagyonszerkezet megnehezíti a 

                                                             
25 Clifford W. Smith, JR and L MacDonald Wakeman: Determinants of Corporate Leasing Policy, 40 Journal of 
Finance (1985) pp.895-908, at 895, 897. 
26 Dr. Kiss Gábor: A Lízingjelenségről, In Lízing 95. (UNIÓ Budapest, 1995) p.9. 
27 Smith, Wakeman: Op.cit. (25. jegyzet) p.899. 
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vállalkozás igazodását a körülmények hirtelen megváltozása esetén. 

Bár a lízing sem biztosít teljes rugalmasságot, e szerződéses 

konstrukcióban a kötöttségek mégis enyhébben jelentkeznek.28 

 A lízing csökkenti a lízingbe vevő üzemeltetési és fenntartási 

költségeit, hisz a lízingbe vevő a dolognak nem tulajdonosa, és így 

mentesül számos olyan karbantartási ráfordítástól, amelyek a dolog 

élettartamát hivatottak meghosszabbítani.29  

A lízing a finanszírozó szempontjából is több olyan tulajdonsággal is bír, 

amelyek miatt az a záloghitel valódi alternatívája lehet, és indokolja, hogy 

biztosítéki jog helyett teljes tulajdont szerezzen.30  

 A lízingnek jelentős a forgalmat ösztönző hatása. A lízing 

elterjedéséhez az vezetett, hogy a termékek magas árára tekintettel 

a gyártók a forgalmukat csak ily módon tudták biztosítani.31 Mivel a 

gyártók a vevőik „hitelezéséhez” nem minden esetben rendelkeznek 

megfelelő tőkével, ezért a tranzakcióba szükségszerűen bevonják a 

pénzügyi intézményeket is (pénzügyi lízing).32 Kiemelendő, hogy a 

folyamatban a pénzügyi intézmény nem csak a vevőt finanszírozza, 

hanem – és ez a jelentősebb – alapvetően a gyártót, azáltal, hogy 

megelőlegezi a számára a vevő szolgáltatását.  

 A lízing alkalmas arra, hogy szabad pénzügyi forrásokat 

léptessen be a piacra, és olyan szereplők váljanak finanszírozóvá, 

akik nem nyújthatnak hitelt. (Az 1950-es években a pénzügyi lízing 

elterjedésének Amerikában az adott löketet, hogy a 

biztosítótársaságok a szigorú kockázatvállalási szabályokra 

tekintettel kizárólag ebben a formában voltak képesek a pénzpiacon 

befektetni a felhalmozott pénzeszközeiket.)  

 Nemcsak a lízingbe adó, de a lízingbe vevő érdekét is szolgálja, 

hogy lízing esetén mások a szerződésszegés következményei, mint 

záloghitel esetén. A zálogjog érvényesítése szükségszerűen a 

zálogtárgy értékesítésével jár, amely a legtöbb finanszírozónak nem 

célja.33 Ez a legtöbb esetben azonban kontraproduktív, mivel 

tönkreteszi az adós üzletét, és éppen ezzel akadályozza meg a 

finanszírozó befektetésének megtérülését. A profitot a finanszírozó 

                                                             
28 Smith, Wakeman: Ibid. p.899. 
29 Smith, Wakeman: Ibid. p.901. 
30 A jogászok számos esetben túlértékelik a dologi biztosítékok hitelezésben betöltött szerepét. A valóságban a 
hitelt elsődlegesen nem a biztosítékra, hanem a megtérülés valószínűségére nyújtják. A biztosítékra csak abban 
az esetben van szükség, ha kétséges a hitel megtérülése. Boot et als.: Op.cit, (10. jegyzet) p.461. 
31 Dr. Kiss Gábor: Op.cit. (26. jegyzet) p.9. 
32 Goode: Op.cit. (16. jegyzet) p.700. skk. 
33 René M. Stulz, Herb Johnson: An Analysis of Secured Debt, 14 Journal of Financial Economics (1985) 501-
521. 
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nem a finanszírozás tárgyából, hanem az annak üzemeltetéséből 

eredő nyereségből, a cash-flow-ból keresi.  

 Végül figyelembe kell venni, hogy modern gazdaságokban a 

lízing immáron önálló üzletág. A lízingbe adók számos lízingtárgy 

esetében – különösen például járműlízingeknél – nem kizárólag a 

lízingtárgy finanszírozását látják el, hanem a lízingtárgy fenntartása, 

szervizelése, üzemeltetése körében is kiterjedt szolgáltatásokat 

nyújtanak. Az üzletággá vált lízing esetében igen gyakori, hogy a 

finanszírozást a lízingcégek is idegen forrásból oldják meg. A 

modern pénzügyi lízing tehát gazdasági értelemben nem három, 

hanem tipikusan négyszereplős konstrukció, amelyben a lízingbe 

adó finanszírozója is részt vesz.34 E konstrukcióban a lízingtárgy 

immáron nem csak a lízingbe adó követelését „biztosítja”, hanem a 

finanszírozóét is. Ez az üzleti struktúra megköveteli, hogy a dolog 

tulajdonjoga a lízingbe adót illesse. 

A lízing a fentiek szerint számos olyan tulajdonsággal bír, amelyek 

megkülönböztetik az egyéb finanszírozási konstrukcióktól. Témánk 

szempontjából irreleváns, hogy a lízing jobb vagy rosszabb finanszírozási 

eszköz-e, mint a záloghitel, jelentősége pusztán annak van, hogy a lízing 

gazdasági szerepe eltér a záloghitelétől, és a lízingbe adó tulajdonjoga 

túlmutat a biztosítéki célon, így a lízing a záloghitelnek nem csak formai, 

hanem funkcionális értelemben is valódi alternatíváját képezi.  

Az eltérő gazdasági funkció ellenére mégis azt tapasztaljuk, hogy a jog 

a lízingszerződéseket bizonyos feltételek esetén csak valamilyen 

biztosítéki jog formájában ismeri el érvényesnek. Így például ezt teszi az 

UCC [2A-103 § (1) (j) és (g) (ii) pont], illetve az új Ptk. szakértői 

javaslatának 4.107. §-a is.  

Nem vitás, hogy a lízingnek nevezett ügyletek egy része valójában a 

biztosíték-alapú finanszírozás jegyeit viseli. Nem vitás az sem, hogy 

ilyenkor indokolt az átminősítés. Ugyanakkor kifogásolható, ha a lízingbe 

bújtatott kölcsönök mellett a jog a valódi lízingeket is átminősíti. Bár a 

példaként felhozott mindkét jogi megoldás (UCC, új Ptk. szakértői 

javaslata) esetén érzékelhető35 a törekvés az átminősítés tárgyi 

kereteinek korlátozására és a valódi lízingszerződések érintetlenül 

hagyására, azonban a két megoldás több ponton is lényegesen eltér 

egymástól.  

                                                             
34 Leary Fairfax, JR: Leasing and Other Techniques of Financing Equipment Under the UCC, 3 Temple L. 
Quarterly (1969) pp.217-254. at 224. 
35 Vékás Lajos: (szerk) Szakértői javaslat az új Polgári Törvénykönyv Tervezetéhez (COMPLEX Budapest, 
2008) p.666. 
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Ezek közül az első, hogy a szakértői javaslattal szemben a UCC szerint 

önmagában a lízingben rejlő finanszírozási elem nem indokolja annak az 

átminősítését.36 A UCC funkcionális szemlélete ehelyett a biztosítási cél 

elsődlegességén nyugszik, és csak a gazdaságilag önálló követelések 

biztosítását szolgáló ügyletekre terjed ki a hatálya [1-201 (b) (35) pont, 

9-109. szakasz]. Ez jobban látszik igazodni a finanszírozási módok 

gazdasági realitásához, ami szerint a hitel és a finanszírozás nem szinonim 

kategóriák.  

További eltérés, hogy míg az új Ptk. szakértői javaslata megkísérli 

meghatározni az átminősítés objektív kritériumait, addig a UCC 1-203. §-a 

szerint a lízingeket az eset összes körülményei alapján kell minősíteni, és 

ehhez a UCC csak szempontokat nyújt.  

A szakértői javaslat objektív kritériumai és a UCC szempontjai is 

lényegesen eltérnek egymástól. A javaslat 4.107. § (2) bekezdése akkor 

tekinti zálognak a lízinget, ha a bérlő a futamidő végén ellenérték nélkül, 

avagy névleges ellenérték fejében megszerzi vagy vételi joga alapján 

megszerezheti a dolog tulajdonjogát, vagy ha a lízing a dolog teljes 

hasznos élettartamára szól. A módosított UCC 1-203 (b) és (c) (4) pontja 

szerint önmagában a dolog tulajdonjogának a megszerzése, a vételi jog 

biztosítása, és a futamidő hossza nem alap az átminősítésre. Az 

átminősítéshez a fentiek mellett az is szükséges, hogy a lízingbe vevő 

felmondási joga ki legyen zárva, illetve hogy a lízingdíj hátralévő részét 

felmondás esetén is köteles legyen megfizetni. A UCC megoldása mellett 

szól, hogy a szakértői javaslat objektív átminősítési kritériumai, azaz a 

dolog tulajdonjogának a megszerzése (illetve az opciós jog), és a futamidő 

hossza nem adnak kellő támpontot a valódi lízing és a lízingbe bújtatott 

kölcsön megkülönböztetésére. Ezek ugyanis a tényleges lízingnek éppúgy 

elemei lehetnek, mint a palástolónak – csak épp eltérő funkciót töltenek 

be. A lízingszerződésekben a vételi jog célja a lízingbe vevő ösztönzése a 

dolog minél gondosabb használatára. Az opció lehetővé teszi a dologgal 

való gondos bánásmód következtében megőrzött használati lehetőség és 

érték kiaknázását.37 

Nemcsak a UCC, de a nemzetközi gyakorlat is követi, hogy nem 

indokolt azon ügyletek átminősítése, amelyek esetén a felek akarata 

ténylegesen a dolog tulajdonjogának az átruházására (és nem biztosítéki 

jog alapítására) irányul – ennek elsősorban a repo-ügyletek esetében van 

jelentősége. 

                                                             
36 Vékás Lajos: Ibid. p.666, Dalhuisen: Op.cit. (11. jegyzet) p.919 
37 Smith, Wakeman: Op.cit. (25. jegyzet) p.906. 
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Végül a jogirodalomban felvetett további szempont, hogy a kölcsön 

törlesztő részleteinek meghatározása más módszerrel történik, mint a 

valódi lízing lízingdíjáé. Kölcsön esetén az adós a tőke mellett annak 

kamatait fizeti vissza, míg lízing esetén lízingdíjat fizet. A két 

ellenszolgáltatás kiszámítása eltérő logika és közgazdasági módszerek 

alapján történik, így a különbség „tetten érhető”.38 

Természetesen a fenti szempontok koránt sem tekinthetők kimerítőnek, 

az elhatárolás egyéb ismérveinek feltárása azonban további kutatást 

igényel – amely meghaladná jelen munka kereteit. Mindazonáltal a 

tanulmány – és az alapjául szolgáló előadás – célja elsősorban a 

figyelemfelhívás volt. A funkcionális szemlélet a polgári jognak – 

különösen a magyar jognak – relatíve új és nagymértéken ismeretlen 

jelensége, és annak a gyakorlatba való átültetése gondos előkészítést, a 

lehetséges problémák feltárását és megértését, továbbá az azok 

kezelésére kialakult megoldások tanulmányozását igényli.  

 

 

 

                                                             
38 Goode: Op.cit. (16. jegyzet) p.713. 


