
I. Engedményezés esetén akkor kerül sor a követelésnek zálogjog átruházása 
nélküli – ekként a zálogjog megszőnését eredményezı - átszállására, ha a felek 
szerzıdésükben kifejezetten ekként rendelkeznek.  
 
II. A jelzálogjog jogosultjának személyében bekövetkezett változáshoz – 
ellentétben a jelzálogjog alapításával – nem szükséges az ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzés, a bekövetkezett változás ingatlan-nyilvántartási bejegyzése pedig a 
jelzálogjogot létrehozó bejegyzés eredeti ranghelyét nem érinti.  
 
Alkalmazott jogszabályok: Ptk. 329. § (1) bek , 259. § (3) bek. 

 
Gyıri Ítélıtábla Pf.IV.20.256/2007/4.szám 
 
 
 
 
A megyei bíróság fellebbezéssel támadott ítéletében a keresetet elutasította, kötelezte a 
felperest, hogy fizessen meg az I.r. alperesnek 190.000,- Ft perköltséget.  
 
Ítélete indokolásában megállapította, hogy a s.-i 252 hrsz-ú ingatlan tulajdoni lapjára a 
II.r. alperes javára – S. Zs. tartozása biztosítékául - 1999. november 17. napján 
jelzálogjog került bejegyzésre 15 millió Ft és járulékai erejéig. Az I. és II.r. alperesek, 
valamint S. I.-né és S. Zs. – utóbbiak az ingatlan tulajdonosai – 2001. július 11-én 
kötött szerzıdésükben megállapodtak abban, hogy II.r. alperes a ténylegesen még 
5.250.000,- Ft összegő követelését az ingatlanra vonatkozó összes követelési joggal 
együtt az I.r. alperesre ruházza át.  
A bíróság megállapítása szerint a felperesnek 10.280.000,- Ft-os kölcsönkövetelése állt 
fenn S.Zs.-tal, H.J.-fel és J.-nével, valamint a P. M. Kft-vel szemben. Errıl 2001. 
július 27. napján közjegyzıi okiratba foglalt tartozáselismerı nyilatkozat és 
megállapodás jött létre. A tartozás megfizetésének hiányában a felperes végrehajtási 
eljárást indított, az Esztergomi Városi Bíróság végrehajtási záradékot bocsátott ki S. 
Zs. és S. I.-né adósokkal szemben, az önálló bírósági végrehajtó megkeresésére pedig 
a s.-i ingatlanra a felperes javára végrehajtási jog került bejegyzésre.  
Az elsıfokú bíróság megállapítása szerint 2005 március 4-én az alperesek között újabb 
engedményezési szerzıdés jött létre. Ebben rögzítették, hogy a 2001. július 11. napján 
kötött engedményezési szerzıdéssel az 5.250.000,- Ft követeléssel együtt a 15 millió 
Ft és járulékai erejéig bejegyzett jelzálogjog is engedményezésre került I.r. alperes 
részére, a jelzálogjog jogosultjának személyében bekövetkezett változás átvezetésére 
azonban az okirat alkalmatlannak minısült, ezért az eredeti szerzıdés hatályban tartása 
mellett vált szükségessé az újabb szerzıdés megkötésére. A megállapodásban a II.r. 
alperes, mint engedményezı hozzájárult a jelzálogjog I.r. alperes javára való 
átjegyzésére. A megállapodás alapján a Dorogi Körzeti Földhivatal I.r. alperes javára - 
a II.r. alperes javára bejegyzett jelzálogjog egyidejő törlése mellett - 15 millió Ft és 
járulékai erejéig a jelzálogjogot bejegyezte. A felperes a határozattal szemben 
fellebbezést terjesztett elı, a megyei földhivatal a fellebbezést elutasította és a 



határozatot helybenhagyta. A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság a felperes 
közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indított keresetét elutasította.  
 
A megyei bíróság ítélete jogi indokolásában a Ptk. 329. § (1) bekezdésére 
hivatkozással kiemelte, hogy az engedményezéssel az engedményes a régi jogosult 
helyébe lép és átszállnak rá a követelést biztosított zálogjogból és kezességbıl eredı 
jogok is. A Ptk. 262. § (3) bekezdése értelmében a követelés csökkenése, vagy 
megszőnése a bejegyzés tartalmára tekintet nélkül kihat a zálogjogra.  
Hangsúlyozta, hogy a jelzálogjog alapítására a földhivatal 1999. szeptember 17. 
napján kelt bejegyzı határozata alapjául szolgáló okirattal, nem pedig a 2001. július 
11-én és a 2005. március 4-én megkötött szerzıdésekkel került sor. Az 
engedményezési szerzıdéssel a szerzıdés tartalma, továbbá a Ptk. 329. § (1) 
bekezdése értelmében a jelzálogjog átszállt az I.r. alperesre. Az a körülmény, hogy a 
jelzálogjog alapjául szolgáló követelés mértéke 5.250.000,- Ft-ra csökkent, a Ptk. 262. 
§ (3) bekezdése szerint azt eredményezi, hogy a jelzálogjogosult pusztán ezen összeg 
erejéig kereshet kielégítést a zálogtárgyból, de ez a körülmény a jelzálogjog 
megszőnését nem eredményezte.  
A végrehajtási eljárásba való zálogjogosultkénti becsatlakozással kapcsolatos bírósági 
határozatok körében utalt a megyei bíróság arra, hogy amennyiben a zálogjogosult 
kérelmének jogalapját vagy összegszerőségét az adós, vagy a végrehajtást kérı vitatja 
és állítását valószínősíti, ez a kérelem elutasítását vonja maga után, a zálogjogosult 
kérelme felıl érdemben nem a végrehajtási eljárásban, hanem a peres eljárás során 
lehet csak döntést hozni.  
Nem tartotta helytállónak azt a felperesi hivatkozást, hogy a jelzálogjog bejegyzésére 
irányuló szerzıdés célja a felperes igényérvényesítésének ellehetetlenítése volt, utalva 
arra, hogy az I.r. alperesnek, mint hitelezınek az igények érvényesítéséhez ugyanolyan 
érdeke főzıdik, másrészt I.r. alperes a zálogtárgyból kielégítést csak a ténylegesen 
fennálló tartozásra és annak járulékaira nyerhet.  
 
A felperes fellebbezésében kérte, hogy az ítélıtábla az elsıfokú ítéletet változtassa 
meg, kereseti kérelmének adjon helyt. Állapítsa meg, hogy a 2005. március 4-én kelt 
engedményezési szerzıdés jogszabály megkerülésére irányul, ezért semmis, állítsa 
vissza az eredeti ingatlan-nyilvántartási állapotot, törölje az I.r. alperes javára 
bejegyzett jelzálogjogot.  
Megítélése szerint az elsıfokú bíróság ítélete jogszabálysértı és ténybelileg is 
megalapozatlan, ellentétes a Legfelsıbb Bíróság irányadó döntéseivel, így a BH 
1993.95 és a BH 1997.449. számú jogesetekkel. A megyei bíróság a rendelkezésre álló 
bizonyítékokat helytelenül értékelte és abból helytelen jogi következtetésre jutott. Az 
ítéleti tényállás csak részben felel meg a valóságnak. A 2001-ben kötött szerzıdéssel 
nem került sor a jelzálogjog I.r. alperes javára való átruházására, errıl a szerzıdés nem 
rendelkezik. Ugyanakkor ebben a megállapodásban a II.r. alperes az ingatlannal 
kapcsolatos minden jogáról lemondott, így 2005-ben már nem ruházhatta át I.r. 
alperesnek a jelzálogjogot. A 2005-ben kötött szerzıdésnek a célja a felperes 
végrehajtási jogának az ellehetetlenítése volt, hisz a szerzıdés folytán a földhivatal 
visszamenıleges hatállyal, a végrehajtási jogot megelızı ranghelyre jegyezte be I.r. 
alperes jelzálogjogát. A fellebbezési érvelés szerint a Ptk. 4. § (4) bekezdését sérti az 



alperesek magatartása, a 2001-ben kötött és alaki hibában szenvedı, emiatt 
bejegyzésre alkalmatlan szerzıdéshez képest már nem kerülhet elınyösebb helyzetbe 
az I.r. alperes a 2005-ös szerzıdés alapján. A felperes megítélése szerint a II.r. alperes 
jelzálogjoga a lemondása folytán 2001-ben megszőnt, így 2005-ben legfeljebb csak 
jelzálogjog újabb alapítására kerülhetett volna sor, ez azonban – ahogy az elsıfokú 
bíróság ítéletében is kifejtette – elmaradt. A 2001-ben írt szerzıdés nem elegendı 
jelzálogjog alapításához, ugyanis nem tőnik ki belıle, hogy az engedményezés a 
jelzálogjogot is érintette. A bekapcsolódási eljárás során az Esztergomi Városi Bíróság 
és a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság sem látta igazoltnak a jelzálogjog 
átruházásának megtörténtét.  
 
Az I.r. alperes fellebbezési ellenkérelmében az ítélet helybenhagyását kérte. Kiemelte, 
hogy mind a szerzıdés szövegének helyes értelmezése, mind pedig a Ptk. 329. § (1) 
bekezdése alapján a zálogjog nem szőnt meg, hanem átszállt I.r. alperesre, a 2005-ben 
kötött szerzıdés nem alapított új zálogjogot, erre figyelemmel a dologi kötelezetteknek 
sem kellett a szerzıdést aláírniuk. A Ptk. 4. § (4) bekezdésre való fellebbezési 
hivatkozás felróható magatartás hiányában alaptalan, a 2001-ben kötött szerzıdés alaki 
hibáinak orvoslására I.r. alperes minden lehetséges eszközt – per, fellebbezés – 
igénybe vett. A szerzıdéses nyilatkozatok értelmezéséhez a szerzıdést kötı alperesek 
meghallgatása nélkülözhetetlen volt, ezen nyilatkozatok megfelelı értékelésével nem 
követett el az elsıfokú bíróság eljárási szabálysértést.  
A felperes fellebbezése az alábbiak szerint alaptalan. 
 
A megyei bíróság a per eldöntéséhez szükséges körben lefolytatta a bizonyítási 
eljárást. A peradatok okszerő mérlegelésével helyes tényállást állapított meg, 
döntésével és annak indokaival az ítélıtábla egyetért, a felperes fellebbezésére 
tekintettel csupán az alábbiakat emeli ki.  
Helytállóan foglalt állást az elsıfokú bíróság akként, hogy a 2001-ben kötött szerzıdés 
nem eredményezte a zálogjog megszőnését. A perbeli esetben a zálogjoggal biztosított 
követelés az alperesek között engedményezésre került. A Ptk. 329. § (1) bekezdése 
értelmében engedményezés esetén a követelést biztosító zálogjogból eredı jogok a 
törvény erejénél fogva - tehát a szerzıdı felek ezirányú külön rendelkezése nélkül is - 
átszállnak az engedményesre. Ennek és a Ptk. 259. § (3) bekezdésének együttes 
értelmezésébıl az következik, hogy engedményezés esetén akkor kerül sor a 
követelésnek zálogjog átruházása nélküli – ekként a zálogjog megszőnését 
eredményezı - átszállására, ha a felek szerzıdésükben kifejezetten ekként 
rendelkeznek. Az alperesek között 2001-ben kötött szerzıdés azonban ilyen 
rendelkezést nem tartalmaz. Az 1999-es ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel létrejött 
jelzálogjog tehát nem szőnt meg, hanem az I. r. alperesre szállt át.  
A jelzálogjog jogosultjának személyében bekövetkezett változáshoz – ellentétben a 
jelzálogjog alapításával – nem szükséges az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés. A 2005-
ben kötött szerzıdés nem a jogszabály megkerülésére irányult, sem a jelzálogjog létét, 
sem a jogosult személyét nem volt képes befolyásolni, csupán a jelzálogjog 
jogosultjának személyében való – korábban bekövetkezett – változás ingatlan-
nyilvántartási átvezetését biztosította. A jogosult személyében bekövetkezett változás 



ingatlan-nyilvántartási bejegyzése pedig a jelzálogjogot létrehozó bejegyzés eredeti 
ranghelyét nem érinti.  
A kifejtettekre figyelemmel alaptalan a felperesnek a Ptk. 4. §-ára irányuló 
hivatkozása is, az I.r. alperes ugyanis a 2005-ben kötött szerzıdéssel nem került 
elınyösebb helyzetbe annál, mint amilyen helyzetben a szerzıdést megelızıen volt.  
 
A fellebbezésben foglaltakkal ellentétben az elsıfokú bíróság ítélete nem ellentétes a 
Legfelsıbb Bíróság hivatkozott eseti döntéseivel (BH 1993.95., BH 1997.449), azok 
ugyanis nem a jelzálogjog, hanem a kamatkövetelés engedményezéssel kapcsolatos 
átszállásának kérdésében foglalnak állást. 
 
A fentieken túl az ítélıtábla kiemeli, hogy a felperes pontosított – fellebbezésében is 
fenntartott – keresetében annak megállapítását kérte, hogy az alperesek között 2005. 
március 4-én létrejött engedményezési szerzıdés jogszabály megkerülésére irányul, 
ezért semmis és erre figyelemmel kérte, hogy az eredeti ingatlan-nyilvántartási állapot 
helyreállítása körében a bíróság rendelje el az I.r. alperes javára bejegyzett jelzálogjog 
törlését. Ez a kereseti kérelem az Inytv. 62. § (1) bekezdés a.) pontja szerinti 
keresetnek felel meg, ennek megindítására azonban a felperes az alábbiakra tekintettel 
nem jogosult. A kereset megalapozottsága esetén sem eredményezhetné a jelzálogjog 
ingatlan-nyilvántartási törlését, csupán a bejegyzést megelızı ingatlan-nyilvántartási 
állapot visszaállítását, tehát a II.r. alperes jelzálogjog jogosultként való ismételt 
feltőntetését. E tekintetben azonban a felperes nem minısül „telekkönyvi elızınek”.  
A jelzálogjog jogosultjának személyében bekövetkezı változás bejegyzése a felperes 
nyilvántartott jogát nem sérti. A 2005-ben kötött szerzıdés nem befolyásolja a felperes 
végrehajtási jogának érvényesítését, arra a bejegyzett jelzálogjog lehet kihatással, ez 
azonban a végrehajtási jogot megelızıen, 1999-ben keletkezett.  
 
A kifejtettekre tekintettel az ítélıtábla a megyei bíróság ítéletét a Pp. 253. § (2) 
bekezdés elsı fordulata alapján helybenhagyta.  
 


