
A zálogház
Zálogjogot minden birtokba vehe-
tő dologra vagy átruházható jog-
ra és kötelezettségre lehet alapíta-
ni. Legegyszerűbb és leggyakoribb 
formája kétségtelenül a dologzálog, 
amikor is egy meghatározott és lé-
tező dolog – aranyóra, sportkocsi, 
ingatlan – kerül zálog alá. A zálog 
a jogosultnak nyilvánvalóan akkor 
jelent valódi fedezetet, ha a jogot 
adott esetben viszonylag egyszerű-
en érvényesíteni lehet, vagyis az in-

góságok elzálogosításá-
hoz az szükséges, hogy a 
dolgot (árut, eszközt, ál-
latot, műtárgyat, ékszert) 

a zálogjogosultnak átadják.
A zálogjogosult természetesen 

köteles az adott dolgot megőrizni, 
sőt, annak esetleges hasznával a 
tulajdonosnak elszámolni. A zá-

logjognak ebben a formájában a 
birtoklás kérdésének akkora jelen-
tősége van, hogy a zálogjog meg is 
szűnik, ha a zálogjogosult a dolgot 
a tulajdonosnak visszaadja (vagy 
akaratán kívül kikerül a birtoká-
ból, és egy éven belül nem szerzi 
vissza, vagy e célból nem fordul bí-
rósághoz). Kézizálogba csak olyan 
vagyontárgy adható, amelynek ki-
zárólagos tulajdonosai vagyunk, 
máskülönben az összes többi tu-
lajdonostársnak is zálogkötelezet-
té kell válnia. A zálogház tehát nem 
más mint kézizálog-fedezet mel-
lett az adósnak kölcsönt folyósító 
vállalkozás.

Kinél van  
az aranygyűrű?
Amit a zálogjogról tudni érdemes

A zálog nemcsak a kisebb pénzzavarba került magánembe-
rek forrástermési eszköze, nem azonos a „zacival”. Zálogjo-
got ugyanis lényegében minden birtokba vehető dologra 

lehet alapítani. Ez általában a felek megállapodása alapján, szer-
ződés útján keletkezik, de egyes esetekben törvény rendelkezése 
hozza létre a zálogjogot (ezt hívják kényszerzálogjognak). Akárme-
lyik oldalon is állunk, értékekről, pénzről van szó, vagyis érdemes 
tisztában lenni a részletekkel.

Ingatlant nem  
tudunk bevinni  
a zaciba, de zálogba 
adni azért lehet.

Dr. Spielmann Éva
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A jelzálog
Gondolkodtak már azon, mitől 
„jel” a jelzálog? Nos, ingatlant nem 
tudunk bevinni a zaciba, de zálog-
ba adni azért lehet. Ez kizárólag az 

ingatlan-nyilvántartásba bejegy-
zett jelzálogjog (azaz: jelképes zá-
log) útján történhet. Figyelem: a 
jelzálogjog érvényesen mindaddig 
nem jön létre, amíg azt az ingatlan 
tulajdoni lapjára nem jegyezték be. 
Nem tiltja a törvény, hogy az adós 
olyan ingatlant adjon zálogba, ami-

nek csak részben tulajdonosa: eb-
ben az esetben a jelzálog kizáró-
lag az ő tulajdoni hányadát terheli. 
(Más kérdés persze, hogy az üzle-
ti gyakorlatban egy résztulajdont 
mint zálogot a hitelnyújtók, mond-
juk a bankok, milyen komoly fede-
zetként értékelnék.)

Az ingatlant (lakást) bérbeadó-
nak törvényes zálogjoga van a bérlő-
nek a bérlemény területén található 
dolgain, a hátralékos bérleti díj és já-
ruléka erejéig. A bérbeadó mindad-
dig megakadályozhatja az ingóságok 
elszállítását, ameddig követelése áll 
fenn a bérlővel szemben. A szállo-
dának ugyancsak törvényi zálogjoga 
áll fenn a vendég vagyontárgyain.

Jelzálog útján lehet zálogba adni 
egyéb hasznot hajtó jószágot is, pél-
dául hajót, légijárművet, szabadal-
mat, védjegyet és mintaoltalmat. 
Ezekben az esetekben a zálogjog lét-
rejöttéhez nem a zálogtárgy birtoká-
nak átadása, hanem a lajstromba va-
ló bejegyzés hozza létre a mindenki-
vel szemben hatályos zálogjogot.

A vagyonzálog
Fontos és viszonylag új rendelkezés, 
hogy 2007. szeptember 1-jétől lehe-
tőség van arra, hogy a cégbíróság a 
cégjegyzékben feltüntesse az üzlet-
részt terhelő zálogjogot. A bejegy-
zési kérelemhez csatolni kell a zá-
logszerződést vagy annak legalább 
a törvény által felsorolt, lényeges 
elemeit tartalmazó kivonatát.

Gazdasági társaságok megtehe-
tik, hogy teljes vagyonukat zálog-
ként ajánlják fel anélkül, hogy az 
egyes vagyonelemeket külön nevesí-
tenék. Ezt nevezik vagyont terhelő 
zálogjognak. 

A zálogjog ezen fajtája létrejöt-
téhez szükséges, hogy a zálogszer-
ződést közjegyzői okiratba fog-
lalják, és a zálogjogot a közjegy-
zők által vezetett nyilvántartásba 
bejegyezzék.

Kinek előnyös a vagyonzálog? A 
nagy, de folyamatosan változó áru-
készlettel rendelkező kereskedő cé-
geknek, mivel ez biztosítja legin-
kább az üzlet zavartalan továbbvi-

Figyelem: a jelzá-
logjog érvényesen 
mindaddig nem 
jön létre, amíg azt 
az ingatlan tulaj-
doni lapjára nem 
jegyezték be.
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telét, miközben az egyes árukat egy 
hitelező zálogjoga terheli.

Követelés-zálog
Az üzleti életben ugyancsak hasz-
nálatos a követeléseken alapított 

zálogjog. Az adós ebben az esetben 
értelemszerűen a még be nem haj-
tott követelését vagy az üzletfelével 

szemben gyakorolható más jogát 
bocsátja zálogba. A jog vagy köve-
telés kötelezettjét a feleknek érte-
síteni kell arról, hogy az adós és a 
hitelező – mintegy az ő feje fölött 
– egymással megállapodott abban, 
hogy a követelés zálogba kerül. Ez-
után az adós már nem engedheti 
el vagy változtathatja meg követe-
lését a harmadik személlyel szem-
ben, hiszen ezzel a zálogjogosult ki-
elégítési alapját szüntetné meg vagy 

csorbítaná. A „követeléslánc” végén 
lévő személy ugyanakkor már nem 
teheti meg, hogy kizárólag a vele 

szerződésben álló félnek fizessen: 
teljesítésekor figyelemmel kell len-
nie a zálogjogosult jogára is.

Mellékkötelezettség
A zálogjog a polgári törvénykönyv 
szerint úgynevezett szerződést 
biztosító mellékkötelezettség. En-
nek fontos vonása, hogy a főköte-
lezettség megszűnésével a zálogjog 
is megszűnik. Ha tehát valaki teljes 
egészében megfizette a tartozását, a 
zálogtárgy biztosítéki jellege akkor 
is megszűnik, ha arra vonatkozóan 
a nyilvántartásban még nem töröl-
ték a bejegyzést. Ingatlanra bejegy-
zett jelzálogjog alapján nem lehet 
folytatható végrehajtás, ha az adós 
igazolni tudja, hogy a tartozást ki-
egyenlítette. Olyan követelést, ami 
bírósági úton nem érvényesíthető, 
például kártyatartozást, nem le-
het zálogjoggal biztosítani.

Jövőbeni követelésre ugyanak-

kor kiköthető zálogjog. Ha a felek 
olyan követelést kívánnak biztosí-
tani, amely egy konkrét jogviszony-
ból keletkezik vagy keletkezhet, ak-
kor anélkül, hogy ennek összegét 
előre meghatároznák, keretbizto-
sítéki jelzálogszerződést köthet-

Kinek előnyös  
a vagyonzálog?  
A nagy, de folya-
matosan változó 
árukészlettel ren-
delkező kereske-
dő cégeknek.
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nek. Ez bonyolultan hangzik, de 
gondoljunk csak a folyószámlahi-
tel-szerződésekre. Ilyen esetekben 
– elég logikusan – csak a legmaga-
sabb értéket kell meghatározni, de 
az egyes biztosítandó ügyletek érté-
két nem muszáj előre rögzíteni.

Az óvadék
Készpénzt vagy értékpapírt is le-
het zálogba adni. Ezt hívja a tör-
vény óvadéknak. Fontos különb-
ség, hogy amikor a jogosultnak 
megnyílik a kielégítési joga, akkor 
– az óvadékkal biztosított – köve-
telését minden további jogi herce-
hurca nélkül közvetlenül kielégít-
heti az óvadék tárgyából, ha az óva-
dék tárgya
" pénz,
" bankszámla-követelés,
" nyilvánosan jegyzett piaci ár-

ral vagy egyébként az adott idő-
pontban a felektől függetlenül 
meghatározható árral rendelke-
ző értékpapír vagy egyéb pénz-
ügyi eszköz.

Hogyan lehet 
érvényesíteni?
Ha az adós nem fizet, a zálogtárgy-
nak – a közhiedelemmel ellentétben 
– a jogosult nem lesz automatikusan 
tulajdonosa. Hiába egyeztek meg eb-
ben, az ilyen megállapodás semmis.

A zálogtárgyból történő kielé-
gítés általában bírósági végrehaj-
tás, azaz bírósági végrehajtó által 
lebonyolított árverés útján törté-
nik. Ez alól csak akkor van kivétel, 
ha a jogszabály kifejezetten meg-
engedi. Vagyis a felek a kielégítési 
jog megnyílta előtt írásban megál-
lapodhatnak közös értékesítésben, 

de a megállapodásban rögzíteni 
kell a legalacsonyabb eladási árat és 
az értékesítési határidőt. A felek ab-
ban is megállapodhatnak, hogy az 
értékesítésre közös megbízást ad-
nak ilyen ügyletek, árverések le-

bonyolítását üzletszerűen (jogsze-
rűen) végző más személynek. Ha 
a zálogjognak hivatalosan jegyzett 
piaci ára van, vagy pénzintézet a 
hitelező, a zálogtárgyat a hitelező – 
a bank – bírósági végrehajtás nél-
kül, maga is értékesítheti.

A szerző a Dr. Spielmann Éva 
ügyvédi iroda vezetője. 
spielmann@spielmann.hu

A zálogtárgy

A zálogtárgy fedezetet képez 
egy követelés biztosítására, 
ami alapján a hitelezőnek jo-
gában áll a zálogjogból kielé-
gítenie a követelését abban 
az esetben, ha a vele szerző-
dött adós nem fizet. A zálog-
jog alapvetően járulékos jog, 
vagy is egy követelést biztosít, 
és a zálogjogosult (hitelező) 
csak annyiban gyakorolhatja 
kielégítési jogát, amennyiben 
ténylegesen fennálló követe-
lése van a zálogkötelezettel 
szemben. A zálogjog általában 
a felek megállapodása alap-
ján szerződés útján keletkezik, 
de ismerünk olyan eseteket is, 
amikor a zálogjogot ettől füg-
getlenül a törvény rendelke-
zése hozza létre (ezeket hívják 
kényszerzálogjognak).

Fuvarozók figyelem!

A vállalkozót a díj biztosítá- 
sára zálogjog illeti meg a meg-
rendelőnek mindazon vagyon-
tárgyain, amik a vállalkozóhoz 
kerültek a vállalkozási szerző-
désből kifolyólag.

A letéteményest zálogjog 
illeti meg a neki járó díj és 
költségek fedezésére a letét 
tárgyán, illetőleg a megbí-
zottat, fuvarozót is zálogjo-
gosultnak kell tekinteni a 
meg bízó és megrendelő mind-
azon vagyontárgya vonat-
kozásában, ami a megbízás, 
illetőleg a fuvarozás ellátása 
során került a birtokába. A 
szállítmányozó ezen felül 
még azon vagyontárgyakon 
is zálogjoggal rendelkezik, 
amik felett a birtokában lévő 
okmányok révén rendelkezik.

Építési vállalkozóknak

2007. július 7-től az építőipar-
ban tapasztalható nemfizetési 
lánc hatásainak enyhítése cél-
jából új szabályt vezettek be. 
Ennek értelmében az építési 
vállalkozót a megrendelő tu-
lajdonát képező, a szerződés 
szerinti munkák végzésére 
szolgáló ingatlanon – díjkö-
vetelése erejéig – jelzálogjog 
illeti meg. Ez a szerződéskötés 
ténye és a vállalkozó kérelme 
alapján a jelzálogjognak az 
ingatlan-nyilvántartásba tör-
ténő bejegyzésével jön létre, 
az ezzel ellentétes rendelke-
zés semmis.
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– Elzálogosítottam a zacimat.

Tuti üzlet


