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I. Bevezetés  

 

 Németországban az elmúlt 30 évben az ingatlanfinanszírozás 

területén az absztrakt jelzálogjog1, a Grundschuld vált a legfontosabb 
hitelbiztosítéki formává. A járulékos és az absztrakt jelzálogjog 

felhasználása már az 1980-es évek végén 19-81-es arányt mutatott a 
Grundschuld javára.2 Ennek hátterében egyértelműen a Grundschuldban 

rejlő nagyon fokú rugalmasság állt, amely miatt ez a jelzálogjog típus 
hatékonyabban tudta kielégíteni a hitelélet újabb és újabb igényeit. 

 A Grundschuldnak – amelyet a régi magyar magánjogban 
telekadósság néven volt ismert3 - két formája létezik: az ún. izolált 

Grundschuld (isolierte Grundschuld) és a biztosítéki Grundschuld 
(Sicherungsgrundschuld). Izolált Grundschuld esetében a jogosultat egy 

tiszta dologi értékjog illeti meg, amelyhez semmilyen biztosított 
(személyes) követelés nem kapcsolódik. Ez egy olyan tiszta dologi 

jogosultság, amely alapján a jogosult kielégítést kereshet az ingatlanból 
(dingliches Verwertungsrecht). A biztosítéki Grundschuld esetében ehhez 

a dologi kielégítési joghoz egy biztosítandó személyes követelés is járul. 
Ez alapján a biztosítéki Grundschuld közelít a járulékos Hypothekhoz, 

amelynél törvényi feltétel - fogalmi elem - egy alapul fekvő, biztosítandó 
követelés fennállása. Amíg azonban a Hypothek – a törvényi járulékosság 

miatt – enélkül a biztosítandó követelés nélkül sem létre nem jöhet, sem 

át nem ruházható és azzal együtt ex lege megszűnik, addig a biztosítéki 
Grundschuld ennél egy rugalmasabb konstrukció, a követelés és a 

jelzálogjog között ugyanis csak egy kötelmi jogi megállapodás (az ún. 
biztosítéki szerződés) teremti meg a jogi kapcsolatot. Arra azonban 

érdemes utalni, hogy a járulékos jelleg a Hypothek egyes altípusainál is 

                                                 
1 A német jog csak az ingatlant terhelő jelzálogjogot ismeri (Grudpfandrecht), amelynek járulékos formája a 
Hypothek, absztrakt alakzata pedig a Grundschuld. Ingó dolgok csak a járulékos Pfandrecht tárgyai lehetnek, 
csak egészen kivételes esetekben lehet – a hitelező oldalán – birtok nélküli, ún. Registerpfandrechtet alapítani 
(pl. hajók és légi járművek esetében). Lsd. részletesebben: Lwowski, Kreditsicherungsrecht, Rn 479. skk.  
2 Baur, Sachenrecht, 401. old.  
3 Lsd. részletesebben: Bodzási, Themis, 2006 december, 16-27. old.  
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különböző mértékben érvényesül, nem egyformán szigorú.4 A Grundschuld 

azonban ezeknél a formációknál is rugalmasabb, így bizonyos hitelezési 
területeken kizárólagossá vált, kiszorítva például a keretbiztosítéki 

jelzálogjogot (Höchstbetragshypothek – BGB 1190. §).5 Különösen a 

konzorciális hitelezés területén vált a Sicherungsgrundschuld 
egyeduralkodóvá, amelynek oka, hogy lehetővé tette a bizalmi 

(fiduciárius) alapon (ún. Treuhandgrundschuld) azt, hogy több bank 
követelését egy kézben fogják össze és kezeljék.  

 Az ún. izolált Grundschuld alapítására nagyon ritkán kerül sor. Ezt 

korábban az ajándékozás egy speciális típusának tekintették, amikor is az 
örökhagyónak készpénze nem, csak ingatlanvagyona volt. Emellett 

azonban – igaz meglehetősen korlátozott mértékben – az izolált 
Grundschuldnak is lehet gazdasági szerepe, pl. gazdasági társaságba 

apportálható vagyoni elem.6 Lwowski szerint az izolált Grundschuld a 

legegyszerűbb és leginkább letisztult ingatlant terhelő biztosítéki forma7 
(hasonlókat mondott Nizsalovszky is a telekadósságról).8  

 A német BGB kizárólag a Grundschuld fogalmát határozza meg, a 

Sicherungsgrundschuldra sem meghatározást nem ad, sem ezt a 
kifejezést nem használja. Ennek hátterében valószínűleg az áll, hogy a 

törvényalkotó a Grundschuldnak a biztosított követeléstől való teljes 
függetlenségét kívánta kiemelni, ezt szánta jellegadó ismérvnek.9 

Mindemellett az is figyelemre méltó, hogy a Grundschuld kiemelkedő 
gazdasági jelentősége ellenére a BGB-ben a Hypothek számít 

főszabálynak, ez a jelzálogfajta az, amit a törvény kimerítően szabályoz, 

mellette a Grundschuldról (de nem a Sicherungsgrundschuldról) csupán 
néhány szakaszban tesz említést, irányadónak tekintve erre is a Hypothek 

szabályait. Ennek oka egyrészt az, hogy a BGB kodifikációja során, az 
1880-as, 90-es években a gazdasági helyzet teljesen más volt és a 

Hypothek lényegesen nagyobb jelentőséggel bírt. Másrészt egyes 
vélemények szerint a jogalkotó már akkor sem becsülte le a Grundschuld 

szerepét, kodifikációs technikai okok miatt azonban a dologi jogi 
szabályozás tárgya maga a (korlátolt) dologi jog és nem annak kötelmi 

jogi kauzája,10 amint az a Sicherungsgrundschuldnál előtérbe kerül.  

 

 

II.  A biztosítéki Grundschuld részletes szabályai  

                                                 
4 Baur, Sachenrecht, 400. old.  
5 Baur, Sachenrecht, 401. old.  
6 Wilhelm, Sachenrecht, Rn 1731, illetve Eickmann, NJW 1981, 545. old. skk.  
7 Lwowski, Kreditsicherungsrecht, Rn 899  
8 Niszalovszky, Korlátolt dologi jogok, 772. old.  
9 Baur, Sachenrecht, 406. old.  
10 Lopau, JuS 1972, 502. old.  
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 A biztosítéki Grundschuld fogalmát a BGB tehát nem ismeri, illetve 
ezt a kifejezést nem is használja. Ennek ellenére gazdasági jelentősége 

ennek a jelzálogjogi formának a legnagyobb. A hiányzó szabályozást a 
jogalkalmazói gyakorlat, a rendkívül gazdag német jogirodalommal 

együtt, dolgozta ki az elmúlt évtizedek során. Az alábbiakban ennek a 
gyakorlatnak és irodalomnak – a terjedelmi korlátokra való tekintettel – 

olvasható egy rövid összefoglalója.  

 

2. 1.  A Sicherungsgrundschuld jogi jellege  

 

 A biztosítéki Grundschuld egy nem-járulékos, vagyis absztrakt 
jelzálogjog,11 amely azt jelenti, hogy a biztosított követeléstől jogilag 

független. Ez az absztrakt jelleg a biztosíték cél ellenére megállapítható. A 
járulékos jelleg hiánya megjelenik a biztosítéki Grundschuld alapításánál, 

fennállásánál (az átruházás során) és a megszűnésnél is. A biztosított 
követeléstől való függetlenség megkönnyíti a jogosult számára a dologi 

kielégítési jogának érvényesítését is.12  

 A biztosítéki Grundschuld és a járulékos Hypothek abból a 

szempontból hasonlít egymásra, hogy minden kettő esetében fennáll egy 
biztosított személyes követelés. A különbségek azonban ennél 

lényegesebbek, amelyek nem is az alkalmazásból, hanem inkább abból 
fakadnak, hogy a törvény eltérően alakította ki a követelés és a 

jelzálogjog közötti kapcsolatot.13 Ezt a kapcsolatot - a járulékos jellegből 
következően - Hypothek esetén a törvény rendezi. A biztosítéki 

Grundschuldnál azonban szüksége van egy kötelmi jogi megállapodásra, 
egy ún. biztosítéki szerződésre. Egyes szerzők ennek a szerződéses 

kapcsolatnak a szimbolizálására a szerződéses járulékosság (vertragliche 
Akzessorietät) kifejezést használják.14  

 Kérdés, hogy a járulékosság mennyire tekintendő törvényi 
kategóriának, vagyis, hogy fogalmi eleme-e a járulékosságnak az, hogy 

ezt csak törvény (jogszabály) teremtheti meg. Ez a kérdés az egész 
hitelbiztosítéki jog szempontjából, így a személyi biztosítékok esetében is 

jelentőséggel bír. Valószínűbbnek tűnik, hogy a követelés és a biztosítéki 
jog között kötelmi jogi megállapodással létrejövő kapcsolatot nem lehet a 

                                                 
11 A dologi jogban az absztrakt jelleg fogalmi ellentettje a járulékos (a kötelmi jogban a kauzális). Lsd. 
részletesen: Buchholz, Abstraktionsprinzip, 7., 153., 395. old. skk., továbbá Schäfer, Grenzüberschreitende 
Kreditsicherung, 6. old.  
12 Weber, Kreditsicherungsrecht, 280. old.  
13 Westermann, Sachenrecht, 807. old.  
14 Stöcker, WM 2006, 1945. old.  
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járulékosság fogalma alá vonni, vagyis ebből a szempontból nem lehet a 

járulékosságon belül egy törvényi és egy szerződéses kategóriát megkü-
lönböztetni. A kérdés azonban még alaposabb elemzést igényel. A német 

szerzők többsége sem használja a szerződéses járulékosság kifejezést, 

ehelyett kötelmi alapon fennálló követelés-függőségről beszélnek.15 Ez azt 
jelenti, hogy a biztosítéki Grundschuld esetén a dologi jogi kielégítési jog 

mellett a jogosultat megilleti egy kötelmi jogi igény is, amely a biztosítéki 
szerződésből származik.  

 A Grundschuldra irányadó Hypothek szabályok alapján egy 

biztosítéki Grundschuld is kétfelé formában hozható létre: vagy a 
telekkönyvbe bejegyzett jogként (Buchgrundschuld), vagy pedig okiratba 

foglalva (Briefgrundschuld), amelyet a régi magyar jogi terminológia 
szerint levelesítésnek hívtak. A Briefgrundschuld alapítása esetén csak az 

alapítás és a levél kiállítás ténye kerül bejegyzésre a telekkönyvbe, az 

átruházás telekkönyvön kívül zajlik, a levél birtokbaadása útján. Ennek a 
levélnek az értékpapírjogi jellege a német jogban vitatott.  

 A biztosítéki Grundschuld által lefedett jogviszonyokban résztvevő 

személyek köre meglehetősen széles. Elsődleges résztvevők a biztosítékot 
nyújtó és a biztosítékot kapó fél. A biztosítékot nyújtó fél általában az 

ingatlan tulajdonosa és egyben a biztosított követelés kötelezettje, ez 
azonban nem szükségszerű, hogy így legyen. A biztosítékot nyújtó fél, az 

ingatlan tulajdonosa (az ún. dologi adós) és a biztosított követelés 
kötelezettje (az ún. személyes adós) különböző személyek is lehetnek. 

Mindemellett a biztosítékot kapó fél és a biztosított követelés jogosultja 

(vagyis a hitelező) sem feltétlenül azonos személyek.16 Amennyiben a 
hitelező és a biztosítékot kapó fél egyazon személy, akkor megilletik őt a 

Grundschuldból származó jogok, amelyek az ingatlan tulajdonosával 
szemben gyakorolhatóak. Másrészt mint hitelező kötelmi jogi igényeket is 

érvényesíthet a biztosított követelés kötelezettjével szemben.17  

 Jelzálogjogról lévén szó, a biztosítéki Grundschuld is csak ingatlant 
terhelhet. Emellett azonban – az általános jelzálogjogi szabályok szerint – 

ingatlant terhelő közös tulajdoni hányad is tárgya lehet a Grundschuldnak. 
Több ingatlan, illetve több közös tulajdoni hányad is megterhelhető 

Grundschuld útján, vagyis az egyetemleges jelzálogjogi forma itt is 

elismert (Gesamtgrundschuld).18  

 Mivel jelzálogjogról van szó, a Grundschuld létrejöttének is feltétele 
a telekkönyvbe való bejegyzés. A tőkekövetelés mellett bejegyzésre 

kerülnek a kamatok, a hitelező személye, és az esetleges 
mellékkövetelések. Csakis azok a mellékkövetelések jegyezhetőek be a 

                                                 
15 Weber, Kreditsicherungsrecht, 280. old.  
16 Wilhelm, Sachenrecht, Rn 1764  
17 Klee, NJW 1951, 579. old.  
18 Wilhelm, Sachenrecht, Rn 1754, valamint a Német Legfelsőbb Bíróság gyakorlatából: BGH NJW 1976, 2340. 
old.  
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telekkönyvbe, amelyek közvetlenül a biztosítéki jogra vonatkoznak, azok 

tehát nem, amelyek a biztosított követeléssel állnak kapcsolatban.19 
Magát a biztosított követelést nem kell a nyilvántartásban bejegyeztetni.  

 

2. 2.  A biztosítéki szerződés  

 

 Mint láttuk, a biztosítéki Grundschuld többféle jogviszonyt fed le. 

Ezeknek az egymástól való pontos elhatárolása meglehetősen fontos 
kérdés. Az alapul szolgáló jogviszony az, amelyből a hitelezőnek fizetési 

(kötelmi) igénye származik. Ez az esetek túlnyomó többségében egy 
kölcsön-, vagy hitelszerződés. Az ebből származó fizetési igény 

biztosítására kerül sor a Grundschuld megalapítására.  

 A következő szint a biztosítéki szerződés szinte (ennek az elnevezé-

se németül nemcsak Sicherungsvertrag, hanem Sicherungsabrede, illetve 
Sicherstellungsvertrag is). Ilyen jellegű biztosítéki szerződés kötésére 

valamennyi hitelbiztosíték esetében, így a járulékos ingó zálogjognál 
(Pfandrecht) és a kezességnél is sor kerül. Ez a német polgári jog 

legfontosabb sajátosságából, az ún. Abstraktions- és Trennungsprinzip 
érvényesüléséből következő szükségszerűség. Ez tehát nem egy, kizárólag 

a Sicherungsgrundschuldra jellemző jellemvonás. A nem járulékos 
biztosítékoknál (mint pl. a tulajdonjog-fenntartás: Eigentumsvorbehalt, 

vagy a biztosítéki tulajdonátruházás: Sicherungsübereignung), ez a 
biztosítéki szerződés sokkal nagyobb szerepet játszik, hiszen ez hivatott 

pótolni a járulékosság hiányát.  

 A biztosítéki szerződés tartalmát törvény nem határozza meg, az a 

jogalkalmazói gyakorlatban fejlődött ki és általában az alapul szolgáló 
jogügyletnek – a kölcsönszerződésnek – képezi egy részét. Az ingatlan 

tulajdonosa ebben a biztosítéki megállapodásban kötelezi magát arra, 
hogy a fizetési igény biztosítására Grundschuldot fog alapítani. Ez vezet át 

a harmadik jogviszonyhoz, a Grundschuld alapításhoz, amelyre speciális 
formai előírások irányadóak. Ennek elkülönítésére az alapul fekvő 

jogviszonytól szintén az Abstraktionsprinzip miatt van szükség, ez ugyanis 
megkövetel egy absztrakt dologi jogi rendelkező ügyletet 

(Verfügungsgeschäft), a kötelmi jogi kötelező ügylet mellett 

(Verpflichtungsgeschäft). Grundschuld esetében ez a dologi jogi ügylet a 
bejegyzési okirat kiállítása (Grundschuldbestellung). Bár a dologi jogi 

ügylet absztrakt, a jelzálogjog alapításának is kell, hogy legyen egy jogi 

                                                 
19 Westermann, Sachenrecht, 813. old.  
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oka, kauzája, amely azonban nem a kölcsönszerződésben, hanem a 

biztosítéki megállapodásban rejlik.20  

 A biztosítéki szerződés jogi jelleg vitatott. Westermann szerint ez 

egy kétoldalúan kötelező atipikus szerződés.21 Weber ezzel szemben ezt 
egy egyoldalúan kötelező szerződésnek tekinti.22 Ezzel szemben fel lehet 

azonban azt hozni, hogy a biztosítéki megállapodás a biztosítékot kapó 
félre nézve is állapíthat meg kötelezettségeket, mint pl. hogy a 

Grundschuld és a követelés kizárólag együttesen ruházhatóak át, illetve, 
hogy hogyan kell eljárnia a jogosultnak a jelzálogjog érvényesítése során.  

 A biztosítéki szerződésben foglalt kötelezettségek megsértése 
kártérítési igényt keletkeztet. Amennyiben tehát a biztosítékot nyújtó fél 

mégsem alapítja meg a jelzálogjogot, a BGB 280. § alapján kártérítésre 
kötelezhető.  

 Mint láttuk a biztosítéki szerződés tartalmát a törvény a Grundschuld 

esetében sem határozza meg. A kialakult gyakorlat szerint azonban ez a 
megállapodás tartalmazza a jelzálogjog bejegyzésére vonatkozó igényt 

(ún. „megszerzési igénynek” is nevezik: Verschaffungsanspruch23), a 
biztosítéki cél meghatározását, valamint a kielégítési jog gyakorlásának 

feltételeit. A biztosítéki célt mással nem lehet felcserélni, vagyis a 

Sicherungsgrundschuld kizárólag hitelbiztosításra használható fel.24 A 
biztosítéki cél meghatározása a Sicherungsgrunschuld fiduciárius jellege 

miatt fontos. A fiduciárius jelleg azt jelenti, hogy a biztosítékot kapó fél 
jogait a biztosítékot nyújtóhoz kapcsolódó belső jogviszonyban kizárólag a 

biztosítéki cél keretében, azáltal korlátozottan gyakorolhatja. Ez a 
fiduciárius karakter a biztosítéki tulajdonátruházásnál és biztosítéki 

engedményezésnél is megfigyelhető,25 ezeket közösen a biztosítéki 
Treuhand kategóriájába sorolják.  

 A biztosítéki cél pontos meghatározása azért is fontos, mert ebből 

származik az ún. visszaszolgáltatási igény (Rückgewähranspruch).26 A 

biztosítéki cél meghatározására alapvetően kétféle megoldás alakult ki a 
gyakorlatban. Vagy egyetlen, illetve több, de pontosan meghatározott 

követeléshez kapcsolódik, vagy pedig ún. kiterjesztett biztosítéki 
szerződést (erweiterte Sicherungsabrede) kötnek a felek, és ennek 

alapján a Grundschuld valamennyi jelenlegi és jövőbeli követelést biztosít, 
amely a felek közötti üzleti kapcsolatból származhat. Amennyiben tehát a 

bank és az adós közötti kapcsolatból származó valamennyi jelenlegi 
követelést biztosítanak a felek jelzálogjoggal, az az első esetkörbe, az 

                                                 
20 Westermann, Sachenrecht, 810. old.  
21 Westermann, Sachenrecht, 810. old.  
22 Weber, Kreditsicherungsrecht, 278. old.  
23 Westermann, Sachenrecht, 810. old.  
24 Wilhelm, Sachenrecht, Rn 1740  
25 Weber, Kreditsicherungsrecht, 278. old.  
26 Westermann, Sachenrecht, 811. old.  
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egyszerű biztosítéki megállapodás kategóriájába tartozik. Ha azonban 

utalnak a jövőbeni követelésekre is, melyek pontos meghatározására a 
biztosítéki megállapodás megkötésekor még nem kerülhet sor, 

kiterjesztett biztosítéki szerződésről lesz szó. Kiterjesztett biztosítéki 

megállapodással harmadik személy által megszerzett, vagy utóbb 
megszerzendő követelések is biztosíthatóak, ennek azonban feltétele, 

hogy a biztosítékot nyújtó fél és a személyes adós ugyanaz a személy 
legyen.27  

 A biztosítéki cél meghatározásából következik, hogy a biztosítéki 

szerződésben a biztosítandó követelést is meg kell határozni. Ez azért 
fontos, mert a biztosított követelés terjedelmén túlmenően a jelzálogjogot 

nem lehet igénybe venni, vagyis ezt meghaladó mértékben a jogosult nem 
kereshet kielégítést az ingatlanból. Bármilyen pénzkövetelés biztosítható 

Grundschuld által, a jövőbeni és feltételes követelések is. Az ingó 

kézizálogjog szabályaihoz képest különbség, hogy egy olyan követelés, 
amely utóbb pénzköveteléssé alakulhat át, nem lehet Grundschuld tárgya 

(a BGB 1204. §-a szerint kézizálogjognál erre van lehetőség). Vitatott, 
hogy azokra a követelésekre is kiterjed-e a jelzálogjog, amelyek az alapul 

fekvő jogviszony valamilyen rendellenessége (pl. a kölcsönszerződés 
megszegése) folytán az eredeti pénzkövetelés helyébe lépnek (pl. 

kártérítési igény, jogalap nélküli gazdagodási igény). Egy kiterjesztett 
biztosítéki megállapodás lefedi ezeket a másodlagos igényeket is, így 

mindenekelőtt a kölcsönszerződés érvénytelensége során fellépő 
gazdagodási igényt.28 Ez az elv a bírói gyakorlatban következetesen 

érvényesül.29 Azok a kártérítési és gazdagodási igények, amelyek az 
alapul fekvő jogviszonnyal semmilyen összefüggésben nem állnak, a 

biztosíték által sincsenek lefedve.30  

 A biztosítéki Grundschuld rugalmas jellege a járulékos Hypothekhez 

képest abban is megnyilvánul, hogy ez lehetőséget biztosít a biztosított 
követelés cserélődésére is. Amennyiben ugyanis az eredetileg biztosított 

jogviszony megszűnt és ennek következtében életre kelt a 
visszaszolgáltatási igény, a biztosítékot nyújtó félnek lehetősége van arra, 

hogy a Grundschuld visszaszolgáltatása és ezáltal megszűnése helyett egy 
újabb követelést biztosítson ugyanazzal a jelzálogjoggal. Ez Hypothek 

                                                 
27 Clemente, NJW 1983, 6. old., illetve v. Westphalen, ZIP 1984, 1. old.  
28 A BGB nem határoz meg külön speciális jogkövetkezményeket a szerződés érvénytelensége esetére, így a 
BGB 812. §-ában foglalt jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint lehet igényt érvényesíteni. Érdemes 
kiemelni, hogy a német jogban az alaptalan gazdagodás szabályát sokkal szélesebb körben alkalmazzák, mint a 
magyar jogban.  
29 BGH NJW 2004, 159. A határozat indokolásából: ”Eine Sicherungsabrede, die formlos und konkludent 
getroffen werden kann und die den Entschluss zum Abschluss des zu sichernden Vertrags entscheidend fördert, 
erfasst nämlich auch ohne entsprechende ausdrückliche Vereinbarung regelmäßig nicht nur die eigentlichen 
Erfüllungsansprüche, sondern auch diejenigen, die als typische Folgeansprüche für den Fall einer sich im Laufe 
der Vertragsabwicklung herausstellenden Unwirksamkeit der Erfüllungsansprüche entstehen. Nur bei Vorliegen 
besonderer Gründe, die ausnahmsweise gegen die Einbeziehung der Folgeansprüche in die 
Sicherungsvereinbarung sprechen könnten, kann etwas anderes gelten.” 
30 Westermann, Sachenrecht, 813. old.  
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esetében a BGB 1180. §-a miatt nem lehetséges. Ennek a 

követeléscserének a feltétele viszont, hogy ezt az ún. újratőkésítést 
(Revalutierung) a biztosítéki szerződésnek le kell fednie, vagyis azt utóbb 

megfelelően módosítani kell.31 További feltétel, hogy a biztosítékot nyújtó 

fél ezzel a visszaszolgáltatási igénnyel szabadon rendelkezhessen. Erre pl. 
akkor nem kerülhet sor, ha ezt az igényt korábban már engedményezte, 

vagy elzálogosította. Ilyen esetben az újratőkésítéshez szükség van a 
jogosult – vagyis az engedményes, zálogjogosult – beleegyezésére. 

Amennyiben az a követelés, amelyet a Grundschulddal utóbb akartak a 
felek biztosítani, mégsem jön létre, a biztosítéki cél nem válik elérhetővé, 

így az ingatlan tulajdonosa a BGB 812. §-a alapján a jelzálogjog 
visszaszolgáltatását kérheti.32  

 A banki gyakorlatban a biztosítéki szerződést kiegészítik egy ún. 

absztrakt adósságígérettel (abstraktes Schuldversprechen: BGB 780. §), 

vagy adósság-elismeréssel (abstraktes Schuldanerkenntnis: BGB 781. §). 
Ez gyakorlatilag egy kiegészítő jellegű felelősség (adósság) átvállalás.33 

Ebben a nyilatkozatban az ingatlan tulajdonosa elismeri, hogy a 
hitelezőnek a tőkeösszeggel és a kamatokkal tartozik. Ennek az 

adósságígéretnek mindazonáltal meglehetősen kétséges a megítélése a 
jogirodalomban is.34 Különösen problematikus ez a felelősség átvállalás 

abban az esetben, ha egy harmadik személy tartozását ismeri el a 
tulajdonos, vagyis, ha a tulajdonos és a biztosított követelés adósa nem 

ugyanaz a személy. Ebben az esetben felmerül a semmisség lehetősége 
is. Ezen kétségek ellenére az absztrakt adósságígéret évtizedek óta részét 

képezi a Grundschuldra vonatkozó szerződéses dokumentációnak.35  

 Az absztrakt adósságígéret a gyakorlat számára azért ilyen fontos, 

mert ez szervesen kapcsolódik egy másik jogintézményhez, az azonnali 
bírósági végrehajtásra vonatkozó ún. alávetési nyilatkozathoz 

(Unterwerfung unter die sofortige Zwangsvollstreckung). Ez utóbbi 
azonban egy eljárásjogi jogintézmény, míg az absztrakt adósságígéret 

anyagi jogi. A kettő közötti különbségtétel elsősorban az eltérő elévülési 
idő miatt fontos.36 Az alávetési nyilatkozat és az adósságígéret tehát a 

banki gyakorlatban szorosan kapcsolódik egymáshoz.37 Mindkettőt 
rendszerint egyetlen közjegyzői okiratban foglalják. Az adósságígérettel a 

tulajdonos az egész vagyonára kiterjeszti a felelősség vállalást, amelyre – 
az alávetési nyilatkozat miatt – utóbb azonnali végrehajtás indítható. 

Ezáltal tehát a tulajdonos nemcsak az ingatlannal felel, hanem egész 

                                                 
31 Westermann, Sachenrecht, 813. old.  
32 Westermann, Sachenrecht, 813. old.  
33 A német jog precízen megkülönbözteti egymástól a felelősség és az adósság kifejezéseket. Grundschuld 
esetében adósságról nem beszélnek, mert az a biztosított követeléshez kapcsolódó, kötelmi jogi kategória. Emiatt 
használják inkább a biztosítékot nyújtó és kapó fél kifejezéseket a hitelező és az adós helyett, mert ez utóbbiak 
ugyancsak a követeléshez kapcsolódnak.  
34 Westermann, Sachenrecht, 813. old., továbbá Hahn, ZIP 1996, 1236. old.  
35 Kolbenschlag, DnotZ 1965, 205. old.  
36 Az elévülés kérdéséhez a hitelbiztosítéki jogban lsd. Hohmann, WM 2004, 757. old. skk.  
37 BGH NJW 2004, 158. old. skk.  
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vagyonával, gyakorlatilag személyes adóssá válik. Az alávetési nyilatkozat 

tehát csupán a Grundschuld azonnal végrehajtását teszi lehetővé (dologi 
alávetési klauzula), az absztrakt adósságígéret által tud a hitelező a 

tulajdonos egész vagyonára végrehajtást indítani (személyi alávetési 

klauzula).38  

 Az alávetési nyilatkozatot egyébként be kell jegyezni a telekkönyvbe 
(ZPO 800 § (1) bek. alapján).  

 

2. 3.  Az átruházás – a kifogások kérdése  

 

 A biztosított követeléstől való függetlensége miatt a Grundschuld 

önállóan is átruházás – engedményezés – tárgya lehet. Ezt Hypothek 
esetében a BGB 1153. §-a kizárja. Természetesen annak sincs akadálya, 

hogy a Grundschuld és a követelés együttesen kerüljön átruházásra, a 
banki gyakorlatban ez is a megszokott forma. Az átruházás szabályai 

aszerint különböznek egymástól, hogy Brief-, vagy Buchgrundschuld 
engedményezésére kerül-e sor. Mindkét esetben érvényesül azonban az a 

szabály, hogy a követelés átruházását nem követi automatikusan (ex 
lege) a Grundschuld átruházása, amint arra a BGB 401. §-a alapján 

Hypothek esetében sor kerül. Emiatt fennáll a veszélye annak, hogy a 
jogosult a Grundschuldot és a biztosított követelést két különböző 

személyre ruházza át. Ez ellen a veszély ellen a kötelezett csak oly módon 
tud védekezni, hogy a felek a biztosítéki szerződésben abban állapodnak 

meg, hogy a hitelező a követelést és a jelzálogjogot kizárólag együttesen 

ruházhatja át és együttesen érvényesítheti.39 Ebben az esetben nem áll 
fenn az ún. kétszeres teljesítés veszélye. Amennyiben a hitelező ezt a 

kötelezettségét megszegi, kártérítésre kötelezhető.  

 A nem jogosulttól való jóhiszemű jogszerzés lehetőségét a BGB 
jelzálogjog esetén is elismeri. Ebből a szempontból is különböző szabályok 

vonatkoznak a Brief-, valamint a Buchgrundschuld jóhiszemű 
megszerzésére.  

 Külön vizsgálat tárgyát képezi a kifogások kérdése. A Hypothek 
esetén fennálló kifogások – mivel jellemzően a járulékossághoz kapcsoló-

dó szabályokról van szó – biztosítéki Grundschuld esetén nem alkalmazha-
tóak. Az ingatlan tulajdonosát azáltal védik, hogy a biztosítéki 

szerződésből származó kifogásokat érvényesítheti úgy az eredeti 
hitelezővel, mind a Grundschuld (és a követelés) új megszerzőjével 

szemben. Ebből a szempontból a gyakorlat arra törekedett, hogy a 

                                                 
38 Kümpel, WM 1978, 746 old.  
39 Weber, Kreditsicherungsrecht, 283. old.  
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tulajdonos ugyanolyan helyzetbe kerüljön, mint járulékos Hypothek esetén 

lenne. Probléma akkor merül fel, ha az új jogszerző nem válik a biztosítéki 
szerződés alanyává, mert ebben az esetben kérdéses lehet, hogy lehet-e 

vele szemben a biztosítéki szerződésből származó kifogásokat felhozni. Az 

is kérdéses, hogy ha az ingatlan feletti tulajdonjog alanya változik, akkor 
az új tulajdonost is megilletik-e ezek az kifogások. Amennyiben az új 

tulajdonos a biztosítéki megállapodás alanyává vált, akkor ez a joga 
biztosított.40  

 A kétszeres teljesítés veszélye a tulajdonost nemcsak akkor 

fenyegeti, ha a Grundschuld és a biztosított követelés külön-külön kerül 
átruházásra. Ez ugyanis akkor is fennáll, ha a biztosított követelés 

megszűnt, vagy egyáltalán nem is jött létre, miközben a Grundschuld 
átruházásra került. Ebben az esetben a tulajdonos tartozás nélkül lenne 

köteles fizetni. Ez ellen a veszély ellen az a gyakorlat alakult ki, miszerint 

a hitelező kielégítési jogát kizárólag a biztosítéki cél elérése érdekében 
gyakorolhatja. Ennek alapján a hitelező nem érvényesítheti a 

jelzálogjogát, ha nincs fennálló követelése (Einrede der Nichtvalutierung). 
Ez a kifogás azonban kizárólag a biztosítéki szerződésen alapul, vagyis 

csak a felek közötti viszonyban érvényesül, harmadik személy felé 
azonban nem. Ez azt jelenti, hogy a tulajdonosnak teljesítenie kell és 

jogalap nélküli gazdagodás címén fordulhat az eredeti jogosulttal szembe.  

 

2. 4.  A Grundschuld érvényesítése  

 

 A hiányzó járulékosság miatt a biztosított követelés megszűnése 
nincs közvetlen hatással a Grundschuldra. A követelés megszűnése esetén 

két dolgot kell vizsgálni a jogkövetkezmények szempontjából. Jelentősége 
van egyrészt annak, hogy az ingatlan tulajdonosa és a követelés 

kötelezettje azonos személyek-e, illetve, hogy a fizetés a Grundschuldra, 
vagy a követelésre történt.  

 Amennyiben a követelést a tulajdonos törleszti – aki azonban nem 

azonos a személyes adóssal -, a Grundschuld átszáll rá. Ebben az esetben 
tulajdonosi Grundschuld (Eigentümergrundschuld) jön létre. Amennyiben 

a hitelezőt a személyes adós elégíti ki, a követelés megszűnik. Ennek 

azonban nincs közvetlen hatása a Grundschuldra. Ebben az esetben egy 
kötelmi igény keletkezik a tulajdonos – és nem a személyes adós – javára 

a biztosítéki szerződés alapján, a Grundschuld visszaszolgáltatására 
(Rückgewähranspruch). Amennyiben a tulajdonos-adós a Grundschuldra 

fizet, megszerzi azt mint tulajdonosi Grundschuld. Amennyiben a 
tulajdonos, aki nem személyes adós, fizet a Grundschuldra, a követelés 

                                                 
40 Westermann, Sachenrecht, 815. old.  
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fennmarad. Kérdés azonban, hogy az így fennmaradó követelés a BGB 

1143. §-a alapján automatikusan átszáll-e a tulajdonosra, vagy azt külön 
át kell rá ruházni. Westermann az ex lege átszállást tartja megfelelőbb 

megoldásnak.41  

 Amennyiben a biztosítéki cél megvalósult, vagy megvalósulása 

végérvényesen elmaradt, a tulajdonos javára a már említett kötelmi jogi 
igény, az ún. visszaszolgáltatási igény jön létre.42 Amennyiben tehát a 

Grundschuld bármilyen okból kifolyólag biztosítéki cél nélkülivé vált – 
mivel másra ezt a konstrukciót nem lehet felhasználni – a tulajdonos 

érvényesítheti a Grundschuld visszaszolgáltatására vonatkozó igényét. Ez 
az igény azonban csak akkor illeti meg őt, ha egyben ő volt a biztosítékot 

nyújtó fél is.43  

 A visszaszolgáltatási igény alapján a tulajdonost választási jog illeti 

meg. A Grundschuld visszaszolgáltatása mellett igényelheti ugyanis azt is, 
hogy a jogosult mondjon le a jelzálogjogról, illetve, hogy az szűnjön meg. 

A visszaszolgáltatás esetén a tulajdonos szerzi meg a Grundschuldot, 
amely a továbbiakban mint tulajdonosi jelzálogjog áll fenn.44 Lemondás 

esetén sem szűnik meg a Grundschuld, hiszen ez harmadik személy 
javára szól, vagyis egy új jogosult lép be a jogviszonyba. A 

visszaszolgáltatási igény azonban mindhárom esetben egy olyan kifogás, 
amely a Grundschuld érvényesítését megakadályozza. Ez a kötelmi jogi 

igény rendelkezés tárgya lehet, vagyis át lehet ruházni45, el lehet 
zálogosítani,46 illetve végrehajtási eljárás során lefoglalható.47 A 

visszaszolgáltatási igény átruházása (engedményezése) ahhoz vezet, hogy 

ennek az igénynek a teljesítése – vagyis a Grundschuld visszaruházása - 
következtében nem jön létre tulajdonosi jelzálogjog, hiszen a 

visszaruházás jogosultja már nem a tulajdonos lesz. Különösen gyakori, 
hogy a rangsorban hátrébb álló hitelezők javára kerül sor a 

visszaszolgáltatási igény engedményezésére. Ennek oka az általános 
jelzálogjogi szabályokban rejlik. A hátrébb álló jogosultakat ugyanis a 

törvény alapján törlési igény illeti meg bizonyos esetekben 
(Löschungsanspruch). Ezt azonban a visszaszolgáltatási igény átruházása 

során nem tudják gyakorolni, így a saját jogi helyzetük megerősítése 
érdekében igénylik a visszaszolgáltatási igény engedményezését. Ezt a 

törlési igény megerősítése érdekében történő átruházásnak is nevezik 
(Abtretung zur Verstärkung des Löschungsanspruch).48  

                                                 
41 Westermann, Sachenrecht, 822. old.  
42 Dempewolf, NJW 1957, 1257. old.  
43 Wilhelm, Sachenrecht, Rn 1741  
44 Weber, Kreditsicherungsrecht, 286. old.  
45 BGH WM 1991, 723. old., továbbá Dieckmann, WM 1992, 1257. old. skk., Eckelt, WM 1980, 454. old. skk.  
46 A BGB 1273. §-a alapján, mint jogot.  
47 A ZPO 857. §-a alapján. Lsd. Dempelwolf, NJW 1959, 556. old.  
48 Westermann, Sachenrecht, 819. old.  
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 Az engedményezés még egy másik következménnyel is jár: a 

tulajdonost eredetileg megillető választási jog is az engedményesre száll 
át.49 Kérdés, hogy ez a visszaszolgáltatási igény, már az alapul fekvő, 

biztosított jogviszony megszűnése előtt is átruházható-e. Baur 

lehetségesnek tartja ezt.50  

 A visszaszolgáltatási igény akkor is létrejön, ha a biztosítéki 
szerződés érvénytelen, ebben az esetben a BGB már idézett 812. §-án, 

vagyis a jogalap nélküli gazdagodás szabályain alapul ez az igény.51 
Amennyiben a követelés még nem áll fenn, de az később érvényesen 

létrejöhet, visszaszolgáltatási igény nem keletkezik. Ha azonban a 
követelés utóbb sem tud már érvényesen létrejönni, akkor vagy a 

biztosítéki szerződés, vagy a BGB 812. §-a alapján fennáll ez az igény.52 A 
visszaszolgáltatási igény már létrejötte előtt – ún. előjegyzés 

(Vormerkung) formájában – bejegyeztethető a telekkönyvbe.53  

 A Grundschuld érvényesítéséhez kapcsolódó kérdés a felmondás 

intézménye is. Az absztrakt jelleg miatt a biztosított követelés 
esedékessége nem hat ki a Grundschuldra, így törvény alapján nem 

válnak együtt esedékessé, mint a járulékos Hypothek. Egy ilyen típusú 
együttes esedékessé válásban a felek természetesen megállapodhatnak, 

erre a BGB 1193. § (2) bek. lehetőséget ad. Ilyen megállapodás 
hiányában a Grundschuldot fel kell mondani.  

 A Grundschuld érvényesítése a bírósági végrehajtás szabályai szerint 
zajlik. Ennek a ZPO – a német polgári perrendtartás, amely ezt a 

nemperes eljárást is szabályozza – 869. §-a két formáját ismeri: az 
árverési végrehajtást (Zwangsversteigerung) és végrehajtási 

vagyonkezelést (Zwangsverwaltung). A felek a biztosítéki szerződésben 
ettől eltérő érvényesítési módban is megállapodhatnak, kiköthetik pl. a 

szabadkezű átruházást, vagy az elzálogosítást is.54  

 

2. 5.  Tulajdonosi Grundschuld  

 

 Az ingatlant terhelő jelzálogjogok – a Hypothek és a Grundschuld – 
esetében a BGB 1177. §-a elismeri a tulajdonosi biztosítéki jog alakzatát. 

Ez egy lényeges eltérés pl. a kézizálogjoghoz képest. A tulajdonosi 
jelzálogjog egy olyan vagyoni értékjog a tulajdonos kezében, amely akár a 

                                                 
49 Lwowski, Kreditsicherung, Rn 927  
50 Baur, Sachenrecht, 418. old.  
51 Wilhelm, Sachenrecht, Rn 1741  
52 Lettl, WM 2002, 788. old. skk., valamint Weber, Kreditsicherungsrecht, 287. old.  
53 BGH NJW, 1975, 1356. old.  
54 Weber, Kreditsicherungsrecht, 288. old.  
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követelés létrejötte előtt, akár utólagosan fennállhat.55 Előzetesen a 

tulajdonos megfelelő nyilatkozata által jöhet ez a konstrukció létre. 
Létrejöhet azonban úgy is, hogy az eredetileg rendes Grundschuldként 

bejegyzett jog érvényesen mégsem jött létre. Ha megfelel a tulajdonosi 

Grundschuld feltételeinek, ilyen formában él tovább.56  

 Az esetek többségében ezt Briefgrundschuldként hozzák létre57, 
amelynek az az előnye, hogy kifelé nem jelenik meg, hogy a tulajdonos 

hitelt vett fel.58 A hitelező számára is járhat előnyökkel ez a fajta rejtett 
hitelezés, hiszen személye nem jelenik meg a telekkönyvben, így nem 

válik megismerhetővé a konkurencia számára.59  

 Ennek a konstrukciónak nem lebecsülendő gazdasági jelentősége is 

van, manapság ugyanis a legtöbb rövid-, illetve közepes futamidejű hitelt 
tulajdonosi Grundschuld útján biztosítanak.60  

 A tulajdonosi jelzálogjog számos veszélyt rejt magában, 

mindenekelőtt a rangsorban hátrébb álló hitelezők számára. Talán ezzel is 
indokolható, hogy számos jogrendszerben – ilyen a magyar és az osztrák 

is – a ranghelyhez kapcsolódó jogintézményeket használják fel 
ugyanezeknek a gazdasági céloknak az elérésére és a tulajdonosi 

jelzálogjogot vagy egyáltalán nem, vagy csak nagyon szűk körben ismerik 

el. Ezeknek a veszélyeknek az elkerülése érdekében a BGB 1197. §-a is 
tartalmaz néhány korlátozást. Ennek megfelelően a tulajdonos ez alapján 

a joga alapján nem kezdeményezhet végrehajtási eljárást. A tulajdonosi 
jelzálogjog esetében a kamatok beszámítására sem kerülhet sor.61 Ezen 

korlátozásokat leszámítva azonban a tulajdonosi Grundschuldra is a 
rendes Grundschuld szabályait kell alkalmazni, így természetesen 

rendelkezés tárgya lehet.62  

 

 

III.  Összefoglalás  

 

 A német Sicherungsgrundschuld szabályainak alaposabb 
megismerése több szempontból is fontos. Egyrészt meghatározó befolyást 

gyakorolt a magyar önálló zálogjog intézményének 1996-ban sorra került 
                                                 
55 Baur, Sachenrecht, 423. old.  
56 Klee, NJW 1951, 579. old.  
57 Lsd. pl. BGH NJW 1975, 1356. old.  
58 Weber, Kreditsicherungsrecht, 289. old., ill. Westermann, Sachenrecht, 827. old.  
59 Wilhelm, Sachenrecht, Rn 1758  
60 Weber, Kreditsicherungsrecht, 289. old.  
61 Bayer, AcP 189, 470. old. skk.  
62 BGH NJW 1975, 1357. old.  
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megalkotására, másrészt a jelenleg is folyamatban lévő 

újraszabályozására. A polgári jogi kodifikáció során többféle elképzelés is 
felmerült az önálló zálogjog újraszabályozását illetően. Valószínűnek tűnik, 

hogy az a verzió kerül a Parlament elé, amely német mintára – bár 

messze nem ennyire részletesen – szabályozza a zálogjog absztrakt 
formáját.  

 A másik tényező, ami miatt a német Grundschuld szabályait 

érdemes behatóbban tanulmányozni, az az, hogy az egységes európai 
jelzálogjog (ún. Eurohypothek) koncepciója ezekre a szabályokra 

építkezik. Későbbi bevezetése során hasznosak lehetnek a német 
jogalkalmazói ismeretek.  
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