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1.  Az anyagi zálogjogi szabályok változása z elmúlt 10 évben 
 

 A Ptk.-ban található anyagi zálogjogi szabályok (Ptk. 251-269. §§) az elmúlt 10 évben 
kétszer is jelentős változáson estek át. Az ún. I. Zálogjogi Novella1 számos új jogintézményt 
teremtett (pl. ingójelzálogjog, vagyont terhelő zálogjog, önálló zálogjog), amely új lendületet 
adott a gazdasági fejlődés szempontjából meghatározó jelentőséggel bíró hiteléletnek.  

 Négy év elteltével a jogalkotó ismét összegezte a gyakorlatban felmerült igényeket és 
tapasztalatokat és megalkotta a 2001. szeptember 1-én hatályba lépett II. Zálogjogi Novellát2. 
Ez a módosítás új jogintézményeket már nem alkotott, néhány pontosítást hajtott csak végre 
(pl. megszüntették a kézi-ingatlan zálogjogot, amelyet 1996 és 2001 között gyakorlatilag nem 
alkalmaztak, ill. pontosította a vagyont terhelő zálogjog és az önálló zálogjog szabályait). 
Amellett, hogy a II. Zálogjogi Novella sem tekinthető minden szempontból megfelelőnek – 
így például a vagyont terhelő zálogjog, a jogon vagy követelésen fennálló zálogjog és 
természetesen az önálló zálogjog szabályai további kiegészítést, pontosítást igényelnének –, 
ennek a törvénymódosításnak mégis igen nagy pozitívuma, hogy érintette az eljárási jogi 
szabályokat is.  

 
 1996-ban ugyanis elkerülte a jogalkotó figyelmét az a tény, hogy az anyagi jogi 

szabályok realizálódása eljárási normák segítségével megy végbe, vagyis mit sem ér 
önmagában a Ptk. módosítása, ha ezt nem követi az eljárási szabályok korrekciója. Erre került 
sor 2000-ben, amikor is megtörtént a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a 
továbbiakban: Vht.), valamint a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról 
szóló 1991. évi IL. törvény (a továbbiakban: Cstv.) zálogjogi szempontból lényeges módo-
sítása.  

 
 Ehelyütt nem célunk ezeknek a módosításoknak a részletesebb bemutatása, egyetlen 

problémát kíván csupán a dolgozat bemutatni, nevezetesen azt, hogy a felszámolási eljárásban 
miként érvényesül a Ptk. 251. § (3) bekezdése.  

 
 

                                                 
1 A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló 1996. évi XXVI. 
törvény  
2 A zálogjoggal kapcsolatos törvényi szabályozás módosításáról szóló 2000. évi CXXXVII. törvény  
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2.  A Ptk. 251. § (3) bekezdése és a Cstv. szabályozása  
 
 
 A Ptk. 251. § (3) bekezdése alapján a zálogjoggal való felelősség terjedelme ahhoz a 

követeléshez igazodik, amelynek biztosítására a zálogtárgy szolgál. Kiterjed a kamatokra, a 
követelés és a zálogjog érvényesítésének költségeire, továbbá a zálogtárgyra fordított 
szükséges költségekre is.  

 Ez a rendelkezés tehát nem tesz különbséget ügyleti kamat és késedelmi kamat között, 
ezt a két kategóriát egységesen kezelni, vagyis a zálogjog mind a két kamattípust egyenlő 
mértékben biztosítja.  

  
Ez az anyagi jogi szabály azonban felszámolási eljárás során sajátos módon érvényesül. Az 

alap a Cstv. 35. § (2) bekezdése, amely szerint a pénztartozások után a) az eredeti lejárati 
időig szerződéses kamat, és b) az eredeti lejárati időtől a kiegyenlítésig, vagy legfeljebb a 
felszámolási zárómérleg elkészítésének időpontjáig késedelmi kamat és késedelmi pótlék, 
továbbá pótlék és bírság jellegű követelés érvényesíthető. Önmagában az a különbségtétel, 
melyet a Cstv. ezen szakasza alkalmaz, még talán érthető. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a 
35. § (2) bek. b) pontjában szereplő felsorolás (késedelmi kamat, késedelmi pótlék, pótlék, 
bírság) egyaránt abba a kategóriába esnek, melyet a Ptk. 251. § (3) bek. a követelése és a 
zálogjog érvényesítésének költségeiként nevez.  

  
A problémát a Cstv. 57. § (1) bekezdése okozza, amely meghatározza azt, hogy a 

felszámolás körébe tartozó vagyonból a tartozásokat milyen sorrendben kell kielégíteni (ún. 
kielégítési sorrend). Ennek alapján a felszámolási eljárás kezdő időpontja előtt zálogjoggal 
biztosított követelések – ideértve az önálló zálogjogot és az ún. dologi kötelezettséget [Ptk. 
259. § (2) bek.] is – a zálogtárgy értékének erejéig a második helyen, a b) pontban kerülnek 
kielégítésre, közvetlenül az a) pontban szereplő felszámolási költségek után. Itt hangsúlyozni 
kell, hogy a második helyen történő kielégítés a zálogtárgy értékének erejéig terjed. Ez pedig 
nyilván egy nagyobb érték, mint a biztosított követelés értéke. Hogy ez azonban magában 
foglalja-e a követelést terhelő kamatokat, az kizárólag a kölcsön- és zálogszerződés 
tartalmától függ. Mindenesetre a szerződéses kamat az f) pontban, egyéb követelések címszó 
alatt kerülhet kielégítésre. Ennél azonban még kedvezőtlenebb a késedelmi kamat besorolása, 
mert azt csak a g) pont alapján, a legutolsó tartozásként lehet igényelni. Az 57. § (1) bek. g) 
pontjába ugyanis a keletkezés idejétől és jogcímétől függetlenül a késedelmi kamat és 
késedelmi pótlék, továbbá a pótlék és bírság jellegű tartozás szerepel.  

 
 
3.  BH 1996. 495. jogeset  
 
 
 A kielégítési sorrendbe való besorolás problémáját tükrözi a BH 1996. 495. jogeset is. 

Az eset tényállása szerint a hitelező bank és az adós kft. között 1992. május 11-én 
hitelszerződés jött létre, amely alapján a hitelező 3,5 millió Ft rövid – 3 hónap - lejáratú hitelt 
folyósított, amelynek lejárati idejét 1992. augusztus 10-ében határozták meg3. Biztosítékul az 

                                                 
3 Fontos utalni a hitelszerződés és a kölcsönszerződés közötti különbségekre. A Ptk. 522. § (1) bek. alapján a 
bankhitelszerződéssel a pénzintézet arra vállal kötelezettséget, hogy jutalék ellenében meghatározott hitelkeretet 
tart a másik szerződő fél rendelkezésére és a keret terhére – a szerződésben meghatározott feltételek megléte 
esetén – kölcsönszerződést köt vagy egyéb hitelműveletet végez. Ez azt jelenti, hogy tényleges pénzmozgásra a 
hitelszerződés alapján nem kerül sor. Ez csak a Ptk. 523. § (1) bek. szerint létrejött kölcsönszerződéssel történik 
meg, hiszen kölcsönszerződés alapján a pénzintézet vagy más hitelező köteles meghatározott pénzösszeget az 
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adós cég tulajdonában lévő ingatlan, illetve az arra bejegyzett jelzálogjog szolgált. A kölcsön 
szerződéses-ügyleti kamata 45 % volt, a lejárt kölcsöntartozás késedelmi kamatának mértéke 
pedig évi 6 %. A felszámolási eljárás 1993. március 18-án indult meg, amelynek 
eredményeként a felszámoló általa előterjesztett felszámolási zárómérleg, illetve 
vagyonfelosztási javaslat ellen – a felszámoló igénybesorolási intézkedése miatt - a hitelező 
kifogással élt, melyet azonban az elsőfokú bíróság elutasított.  

  
Az elsőfokú bíróság végzésének indokolása szerint a felszámoló helyes járt el akkor, 

amikor csak a hitelező tőkekövetelését, valamint a felszámolási eljárás megindításáig 
számított ügyleti kamatot sorolta be a Cstv. 57. § (1) bekezdésének b) pontjába. A 
felszámolási eljárás kezdő időpontjában már lejárt tőkekövetelések után számítandó 
szerződéses-ügyleti kamatok osztják a főkövetelés sorsát, de a késedelmi kamatok az 57. § (1) 
bek. g) pontjába tartoznak.  

  
A hitelező a végzés elleni fellebbezésében annak megállapítását kérte, hogy a 

jelzálogjoggal biztosított tőkekövetelés és annak ügyleti kamata a kölcsönösszeg 
folyósításától az elzálogosított ingatlan értékesítésének időpontjáig – és nemcsak a 
felszámolás kezdő időpontjáig – sorolandó a Cstv. 57. § (1) bek. b) pontjába. A felszámoló 
észrevételében arra utalt, hogy az 57. § (1) bek. b) pontjába csakis a tőkekövetelést és a 
lejáratig – ebben az esetben a felszámolás kezdő időpontjáig – járó ügyleti kamatot lehet 
besorolni. Nézete szerint a szerződéses kamat csakis az eredeti lejárati időig, legkésőbb a 
felszámolás kezdő időpontjáig jár, onnantól a Cstv. 35. § (2) bek. b) pontja értelmében 
késedelmi kamat számolható, melyet azonban már az 57. § (1) bek. g) pontjába kell sorolni.  

  
A Legfelsőbb Bíróság részben helyt adott a fellebbezésnek. Döntésének indokolása szerint 

két időpontnak van kiemelkedő szerepe: a kölcsönszerződés lejártának (1992. augusztus 11.), 
illetve a felszámolási eljárás kezdő időpontjának (1993. március 18.). A Cstv. 35. § (2) 
bekezdése csakis a felszámolás kezdő időpontjában lejárttá váló tartozások után 
érvényesíthető kamatköveteléseknek a kielégítési rangsorára nézve tartalmaz az anyagi jogi 
normáktól eltérő rendelkezést. Ennek megfelelően a felszámolás kezdő időpontja előtt már 
lejárt adósi tőketartozás után járó szerződéses- és késedelmi kamat a tőkeköveteléssel azonos 
kielégítési csoportba sorolandó. Az 57. § (1) bek. g) pontjába csupán a felszámolás kezdő 
időpontjában lejárttá váló követelés utáni késedelmi kamat tartozik. Mindezek alapján további 
775.820 Ft késedelmi kamat megtérítési iránti hitelezői igényt ismert el jogszerűnek a Cstv. 
57. § (1) bek. b) pontja alapján.  

 
 

4.  Néhány következtetés  
 
 
 A jogesetből egy meglehetősen fontos következtetés mindenképp levonható. A 

felszámolási eljárás szempontjából a tartozások két kategóriáját – és ezek további két 
alkategóriáját - kell megkülönböztetni:  

 
1.  a felszámolás kezdő időpontja előtt már lejárt adósi tőketartozások:  
 a) ezek szerződéses-ügyleti kamata  

                                                                                                                                                         
adós rendelkezésére bocsátani, az adós pedig köteles a kölcsön összegét a szerződés szerint visszafizetni. A 
hitelszerződés tehát egy keretmegállapodás, amelyet időben követ a kölcsönszerződés megkötése, vagy adott 
esetben más hitelművelet, mint például a Ptk. 249. §-a szerinti bankgarancia nyújtás. A két szerződéstípus 
elhatárolására lsd. BH 2003. 8. 326. jogeset.  
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 b) az ezt terhelő késedelmi kamat; 
valamint  
2.  a felszámolási eljárás kezdő időpontjában lejárttá váló tőkekövetelések:  
 a) ezek szerződéses kamata és  
 b) az ezt terhelő késedelmi kamat.  
 
A fenti jogeset alapján az 1/a., 1/b. és 2/a. pontokban említett kamatok osztják a 

főkövetelés sorsát és azzal együtt a Cstv. 57. § (1) bek. b) pontjába sorolandók be. Egyedül a 
2/b. pontban említett késedelmi kamat nem sorolható ebbe a kategóriába, erre a hitelező 
kizárólag a Cstv. 57. § (1) bek. g) pontja alapján tarthat(na) igényt. Ezen törvényi 
különbségtételnek az egyetlen magyarázata – amelyre a Legfelsőbb Bíróság is utal – az, hogy 
a tartozások lejárttá válásával a hitelezők alaptalanul ne gazdagodjanak.  

  
Ez az indok azonban nézetem szerint nem igazán helytálló. A Cstv. 22. § (1) bekezdése 

taxatíve felsorolja, hogy kik kezdeményezhetnek az adós fizetésképtelensége esetén 
felszámolási eljárást. A két legfontosabb jogosulti kör természetesen az adós és a hitelező. 
Induljunk ki abból a tipikus esetből, hogy a hitelező kezdeményez felszámolási eljárást egy 
már lejárt és ki nem egyenlített tartozás miatt. Az első lépés, hogy a hitelező, mint kérelmező, 
a felszámolási eljárás lefolytatására irányuló kérelmet terjeszt elő. Az illetékes bíróságnak – a 
Cstv. 27. § (1) bekezdése értelmében - 60 nap áll rendelkezésére, hogy a felszámolást 
elrendelő végzést meghozza. Ez idő alatt köteles megvizsgálni az adós fizetésképtelenségét, a 
Cstv. 27. § (2) bekezdésének megfelelően. A felszámolás kezdő időpontja a végzés jogerőre 
emelkedésének napja, de a hitelezői igény bejelentése tekintetében a felszámolást elrendelő 
végzés közzétételének napja minősül kezdő időpontnak. A bíróság ugyanis a Cstv. 28. § (1) 
bekezdése értelmében az adós felszámolását elrendelő jogerős végzését a Cégközlönyben 
közzéteszi. Ettől az időponttól kezdve számított 40 napon belül jelenthetik be az adós 
hitelezői ismert követeléseiket a felszámolónak.  

  
Könnyen belátható, hogy főként egy nagyobb cég esetében, amelynek számos külföldi és 

belföldi hitelezője lehet – kezdve a szállítókkal, a külföldi bankkonzorciumokig bezárólag -, 
az egyik hitelező által benyújtott felszámolás iránti kérelemről a többi hitelező is csakhamar 
értesülni fog. Erre legkésőbb a bírósági végzés meghozatalára biztosított 60 nap alatt sor fog 
kerülni. Ebben az esetben a zálogjoggal rendelkező hitelezők megtehetik, hogy felmondják az 
alapügyletet, vagyis a legtöbb esetben a kölcsönszerződést. Erre a Ptk. 526. § (1) bekezdése 
alapján minden határozatlan idejű kölcsönszerződésnél – 15 napos felmondási idő mellett – 
lehetősége van a hitelezőnek. Nyilvánvaló, hogy ez egy jóval rövidebb határidő, mint a 
bíróság számára biztosított 60 nap. Emellett azonban a hitelező élhet az azonnali felmondás 
lehetőségével is. A Ptk. 525. § (1) bek. d) pontja alapján amennyiben az adós vagyoni 
helyzetének romlása vagy a fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a kölcsön 
visszafizetésének lehetőségét, bármely hitelező élhet a rendkívüli felmondás lehetőségével. A 
hitelező pénzintézet helyzete még kedvezőbb, mert a Ptk. 525. § (2) bek. a) pontja szerint 
ezen felül még akkor is felmondhatja azonnali hatállyal a szerződést, ha az adós 
hitelképtelenné válik.  

  
A fenti jogeset elvi tételét szem előtt tartva megállapítható, hogy az a záloghitelező, aki 

bármilyen okból kifolyólag – akár mert az adós az esedékességkor nem teljesített, akár azért, 
mert a hitelező a kölcsönszerződést felmondta – a felszámolási eljárás megindításának 
időpontja előtt lejárt követeléssel rendelkezik, igényt tarthat arra, hogy ezen tőkekövetelését 
terhelő valamennyi kamattartozás (1/a., 1/b., 2/a., 2/b.) azonos kielégítési sorrendbe kerüljön. 
Az a hitelező azonban, aki a biztosított ügyletet nem mondta el, így nem tette lejárttá a 
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követelését, elesik ettől a kedvezménytől, mert a 2/b. pontba tartozó késedelmi 
kamatkövetelését csak a Cstv. 57. § (1) bek. g) pontjába sorolhatja be.  

  
Szerintem a záloghitelezők közötti ezen különbségtétel indokolatlan. Különösen, ha a Ptk. 

251. § (3) bekezdéséből indulunk ki, amely a kamat és a főtartozás egységét rögzíti. 
Szerintem téves az alaptalan gazdagodásra történő hivatkozás azért is, mert akkor ezt a már 
korábban lejárt követeléssel rendelkező hitelezők vonatkozásában is meg kellene állapítani és 
akkor az őket megillető késedelmi kamatot sem lehetne az 57. § (1) bek. b) pontjába 
besorolni. Miért épp azok a záloghitelezők gazdagodnának alaptalanul, akik elmulasztották 
felmondani a kölcsönszerződést és ezáltal lejárttá tenni a tartozást?  

  
Némileg csökkentheti ezen indokolatlan különbségtétel által okozott hátrányt a Cstv. 49/D. 

§-a. Ennek (1) bekezdése alapján a felszámoló a zálogtárgy értékesítése során befolyt és az 
értékesítés költségeivel csökkentett vételár 50 %-át kizárólag az értékesített zálogtárgyat 
terhelő zálogjoggal biztosított követelések kielégítésére fordíthatja, a biztosított követelés 
erejéig. Erre azonban csak akkor van lehetőség, ha a zálogjog a felszámolási eljárás 
megindításának időpontja előtt legalább 1 évvel keletkezett. A fennmaradó rész tekintetében a 
(2) bek. alapján az általános kielégítési sorrend érvényesül.  

  
A Cstv. 49/D. §-ának is van tehát számos hiányossága, mindenekelőtt, hogy nem a 

zálogtárgy értékének az erejéig biztosítja a megtérítést, hanem csupán a biztosított követelés 
értékéig. Kérdés, hogy ebbe a késedelmi kamat beletartozik-e. Másrészt meghatároz egy 1 
éves határidőt, amennyiben a zálogjog ennél később keletkezett, a hitelező elesik ettől a 
kedvezménytől. Végül ez is csak a követelés felére nyújt fedezetet.  

  
 
5.  Javaslat  
 
 
 Véleményem szerint tehát meg kellene szüntetni a záloghitelezők közötti fent 

részletezett különbségtételt és a tőketartozást terhelő kamatokat egységesen – a lejárat 
időpontjától függetlenül – a biztosított főköveteléssel együtt, a Cstv. 57. § (1) bekezdés b) 
pontjába kellene besorolni.  

  
Emellett hasznos lenne a Cstv. 35. § (2) bekezdésének a pontosítása is, olyan szempontból, 

hogy egyértelművé váljon, miszerint a szerződéses kamat kizárólag az eredeti lejárati időig 
jár, ezt követően csak késedelmi kamat merülhet fel. Ez a jelenlegi szabályozásból nem 
olvasható ki egyértelműen.  

  
A Cstv. tervezett módosítása (a továbbiakban: Tervezet) a jelenlegi 35. §-t nem fogja 

érinteni. A jogalkotó az 57. § (1) bekezdésének g) pontját sem kívánja megváltoztatni, vagyis 
a fent jelzett problémák a 2006-ban esedékes módosítást követően is fennmaradnak.  

  
Jelentős változást hozhat azonban a 49/D. § módosítása. A Tervezet szerint ugyanis a 

jelenlegi szöveget a következő rendelkezések váltják fel:  
„(1) Ha a zálogjog a felszámolás kezdő időpontja előtt keletkezett, a felszámoló a 

zálogtárgy értékesítése során befolyt vételárból kizárólag a zálogtárgy megőrzésének – 
ideértve állaga megóvásának –, értékesítésének költségeit, valamint a külön jogszabályban 
meghatározott felszámolói díjat vonhatja le, és a fennmaradó összeget az értékesített 
zálogtárgyat terhelő zálogjoggal biztosított követelések kielégítésére köteles fordítani – több 
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jogosult esetén a Ptk. 256. § (1) bekezdésében meghatározott kielégítési sorrend 
figyelembevételével. 

 
Eltűnik tehát a jelenlegi törvényszövegben szereplő 1 éves határidő és az 50 %-os 

megtérítési értékhatár is. A módosítás szükségszerűségét helytállóan fogalmazza meg a 
Tervezet miniszteri indokolása:  

 
„A hatályos Cstv. korlátozza a zálogjogosult hitelezők helyzetét, a felszámolásra tekintettel 

lerontja a zálogjog dologi jellegét. A zálogjog jogintézményének célja a hitelezés elősegítése 
azáltal, hogy a hitelező biztos lehessen abban, hogy adósának nemfizetése esetére nem 
pusztán kötelmi jogi követeléssel rendelkezik általában az adósa vagyonával szemben, hanem 
a lekötött vagyontárgyakra nézve dologi jogi (másokat megelőző) követeléssel is. A hitelezők a 
dologi hitelbiztosíték igénybevételekor elsősorban éppen az adós fizetésképtelensége, a 
felszámolás esetére kívánnak kedvező pozíciót biztosítani maguknak, amelynek ellentételezése 
a kedvezőbb hitelnyújtási feltételekben (az olcsóbb hitelben) jelenik meg. Ha a zálogjog 
mellett a hitelező nem lehet biztos abban, hogy a fedezet (a zálogtárgyban rejlő érték) valóban 
elsődlegesen az ő és nem más hitelezők érdekeit szolgálja, ugyanakkora hitel felvételéhez 
nagyobb fedezetet kér, a zálogadósnak pedig kevesebb, zálogjoggal nem terhelt vagyona 
marad, tehát összességében kevesebb hitelhez juthat hozzá. A zálogjogosult hitelezőkre 
vonatkozó csődjogi szabályozás tehát meghatározza a gazdaságban rendelkezésre álló hitel 
nagyságát, illetve a hitelfelvétel feltételeit. 

A Javaslat egyfelől megteremti a zálogjogosultak meghatározott költségekre tekintettel 
korlátozott külön kielégítési jogát, másfelől megszünteti a felszámolási eljárás 
megindításának időpontja előtti egy évben keletkezett zálogjoggal biztosított követelések 
hátrányos megkülönböztetését.  

A zálogjoggal terhelt vagyontárgyakon fennálló zálogjogok jogosultjai a hatályos 
csődtörvény szerint a zálogtárgy értékesítéséből befolyt vételár 50 %-a tekintetében külön 
kielégítésre jogosultak, a fennmaradó 50 %-ból csak a felszámolási költségek kifizetése után 
részesülnek. A zálogjogosultak a Javaslat szerint is a felszámolási eljáráson belül kereshetnek 
kielégítést a zálogtárgyakból, a zálogtárgyak tehát továbbra is a felszámolási vagyon részét 
képezik, azonban a Javaslat megteremti a zálogjogos hitelezőknek a felszámolási eljáráson 
belüli, korlátozott külön kielégítéshez való jogát. Eszerint a felszámoló a zálogtárgy 
értékesítése során befolyt vételárból kizárólag a zálogtárgy megőrzésének 
(állagmegóvásának), és értékesítésének költségeit, valamint arányos díját vonhatja le. A 2006. 
december 31. napjáig indult eljárásokban a vételárból költségként kerülnek levonásra 
továbbá az értékesített zálogtárggyal összefüggően felmerülő környezeti károsodások és 
terhek rendezésének költségei is. A levonható költségek összege azonban nem haladhatja meg 
a vételár 50 %-át. 

A költségek levonása után fennmaradó összeget, a zálogtárgyat terhelő zálogjoggal 
biztosított követelések kielégítésére kell fordítani. A zálogjogosult kielégítése után 
fennmaradó vételárrész szolgál a felszámolási vagyonnal szembeni egyéb követelések 
kielégítésére.” 

 
 Az egy más kérdés, hogy a miniszteri indokolásban megjelölt gazdasági célokat a 35. 

§ és az 57. § fent részletezett módosítása még inkább elérhetővé tenné.  
 
 

 
 

 


