
 

I. Az eredeti jogosultat kielégítő kezes (harmadik személy) a jelzálogjogot a 

törvény rendelkezése alapján, ingatlan-nyilvántartáson kívül szerzi meg.  

Ilyenkor a zálogjog eredeti ranghelyét megtartva száll át a kezesre . 

 

 

  

Győri Ítélőtábla: Fpkhf.II.25.855/2005/3. 

 

Alkalmazott jogszabályok: Cstv.57.§ (1) bekezdés b)pont, Ptk.276.§ (1), Ptk.331.§-a, 

Ptk. korábban hatályban volt, de a jelen esetben irányadó 260.§ (1) bekezdése 

 

 

Az elsőfokú bíróság a 2005. január 19-én jogerőre emelkedett végzésével 

megállapította az adós fizetésképtelenségét, és elrendelte felszámolását.  

 

Az eljárás során a hitelező egyrészt 46.104.181.Ft (30.000.000.Ft tőke, 9.446.156.Ft 

kamat, 6.658.025.Ft kamat) másrészt 66.799.448.Ft (20.000.000.Ft tőke és 

46.799.448.Ft kamat) összegű követelést jelentett be, melyeket a Cstv.57.§ (1) 

bekezdés b/ pontja szerinti igényként kért nyilvántartásba venni. Arra hivatkozott, 

hogy készfizető kezesként kiegyenlítette az adósnak a H.V.H. Rt-vel szemben fennálló 

tartozását, és jelentős összegű tagi kölcsönt is nyújtott a részére. 

 

A felszámoló a 66.799.488.Ft összegű követelést az igénybejelentésnek megfelelően 

sorolta be, a 46.104.181.Ft összegű követelésből azonban 30.000.000.Ft tőkét és 

9.446.156.Ft kamatot a Cstv.57.§ (1) bekezdés f/ pontja, 6.658.025.Ft kamatot pedig a 

Cstv.57.§ (1) bekezdés g/ pontja szerinti követelésként vett nyilvántartásba. Egyben 

jelezte, hogy mivel az adós vagyona a várható felszámolási költségek kielégítésére 

sem nyújt fedezetet, az egyszerűsített felszámolás elrendelését fogja kezdeményezni. 

 

A felszámoló intézkedésével szemben a hitelező kifogást terjesztett elő. Kifejtette, 

hogy készfizető kezesként megfizette az adósnak a H.V.H. Rt-vel szemben fennálló 

tartozását, így a követelés az azt biztosító zálogjoggal együtt reá szállt át. Erre 

figyelemmel az igényt helyesen a Cstv.57.§ (1) bekezdés b/ kielégítési kategóriájába 

kellett volna besorolni. Sérelmezte azt is, hogy a felszámoló az egyszerűsített 

felszámolás elrendelését kívánja kezdeményezni, álláspontja szerint ugyanis ennek 

feltételei nem állnak fenn. 

 

A felszámoló a kifogás elutasítását kérte. Azzal érvelt, hogy az ingatlant terhelő 

jelzálogjog az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzéssel jön létre. A konkrét esetben 

azonban azt követően, hogy a hitelező készfizető kezesként az adós tartozását 

kiegyenlítette, és így a követelés és az azt biztosító zálogjog reá átszállt, a 

jelzálogjogot az ingatlan-nyilvántartásban a javára nem jegyezték át. Így a követelés 

nem minősül zálogjoggal biztosított követelésnek, a Cstv.57.§ (1) bekezdés b/ pontja 

szerint tehát nem sorolható be. Az adós egyszerűsített felszámolásának elrendelését 



  

pedig mindeddig nem kezdeményezte, hanem csupán ennek lehetőségét helyezte 

kilátásba. Így ebben a körben kifogás megalapozottan nem terjeszthető elő. 

 

Az elsőfokú bíróság a kifogást elutasította. A végzés indokolása szerint az ingatlant 

terhelő zálogjog alapításához a zálogjognak az ingatlan-nyilvántartásba való 

bejegyzése szükséges. Abban az esetben pedig, ha a jogosultat nem a követelés 

kötelezettje elégíti ki, a zálogjog a kielégítés alapján keletkező megtérítési igény 

erejéig reá száll át, és követelheti a zálogjognak a javára való bejegyzését az ingatlan-

nyilvántartásba. A konkrét esetben a hitelező az adós tartozásának kiegyenlítését 

követően a zálogjog átjegyzése iránt nem intézkedett, javára tehát a követelés erejéig 

jelzálogjog nem jött létre. Így helyesen járt el a felszámoló, amikor a hitelezői igényt 

nem a Cstv.57.§ (1) bekezdés b/ pontja szerinti követelésként vette nyilvántartásba. Az 

egyszerűsített felszámolás kezdeményezésével kapcsolatos kifogás pedig időelőttisége 

folytán alaptalan.  

 

E végzésnek a 46.104.181.Ft összegű követelés besorolását érintő kifogást elutasító 

rendelkezésével szemben a hitelező élt fellebbezéssel, és annak megváltoztatásával a 

követelésnek a Cstv.57.§ (1) bekezdés b/ pontja szerinti besorolására kérte a 

felszámolót kötelezni. Fellebbezése indokolásában arra hivatkozott, hogy amennyiben 

a kezes kiegyenlíti az adós tartozását, a követelés az azt biztosító zálogjoggal együtt 

átszáll reá. Ebben az esetben pedig nem keletkezik új zálogjog, hanem az átszálló 

követelést biztosító olyan zálogjog áll fenn, amely megtartja eredeti rangsorát. A 

felszámolási eljárásban a hitelezői igény besorolásakor pedig ez az eredeti rangsor az 

irányadó. A 46.104.181.Ft-os követelésből a felszámoló által a Cstv.57.§ (1) bekezdés 

g/ pontja szerinti kielégítési kategóriába sorolt 6.658.025.Ft pedig nem késedelmi 

kamat, így helyesen ezt az összeget is a Cstv.57.§ (1) bekezdés b/ pontja szerint kellett 

volna nyilvántartásba venni. 

 

A felszámoló fellebbezési ellenkérelmében az elsőfokú végzés helyes indokai alapján 

történő helybenhagyását kérte. 

 

Előrebocsátja az ítélőtábla, hogy a hitelező az elsőfokú végzésnek az egyszerűsített 

felszámolás kezdeményezésének kilátásba helyezésével kapcsolatos kifogást elutasító 

rendelkezését fellebbezéssel nem támadta meg, így e részében az elsőfokú határozat 

jogerőre emelkedett. Erre figyelemmel az ítélőtábla az elsőfokú végzést a Pp.253.§ (3) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a fellebbezési kérelem és ellenkérelem 

korlátai között bírálta felül. 

 

Az így elbírált fellebbezés túlnyomó részben alapos. 

 

Az elsőfokú bíróság a lényegében helyesen megállapított tényállásból téves jogi 

következtetést vont le.  

 

A csatolt iratok szerint az eljárásban nem szereplő H.V.H. Rt. mint hitelező és az adós 

között 1999. július 8-án hitelszerződés jött létre, melynek alapján a bank 40.000.000.Ft 

hitelkeretet bocsátott az adós rendelkezésére. A szerződés biztosítására – egyebek 



  

mellett – az adós tulajdonát képező h.-i 82/1 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanra a bank 

javára jelzálogjogot alapítottak, az Á.M. Kft. hitelező pedig 30.000.000.Ft és járulékai 

erejéig készfizető kezességet vállalt.  

 

A jelzálogjogot az ingatlan-nyilvántartásba az 1999. szeptember 20-án megkötött 

zálogszerződés alapján 1999. október 25-i hatállyal bejegyezték. Így a jelzálogjog a 

Ptk. korábban hatályban volt, de a jelen esetben irányadó 260.§ (1) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően létrejött. 

 

Az adós azonban a hitelkeret terhére igénybe vett kölcsönösszeget maradéktalanul nem 

fizette vissza. Helyette az eljárás irataiból kitűnően készfizető kezesként az Á. M. Kft. 

(a jelen eljárás hitelezője) fizetett meg 39.446.156.Ft-ot a hitelt nyújtó pénzintézetnek. 

 

Amennyiben pedig a kezes a jogosultat kielégíti, a követelés a Ptk.276.§ (1) bekezdése 

szerint az azt biztosító és a kezességvállalást megelőzően keletkezett jogokkal, 

valamint a végrehajtási joggal együtt reá száll. Ezzel összhangban rendelkezik a Ptk. 

korábban hatályban volt, de a jelen esetben irányadó 266.§ (2) bekezdése akként, hogy 

abban az esetben, ha a jogosultat nem a követelés kötelezettje elégíti ki, a zálogjog a 

követelés, illetőleg a kielégítés alapján keletkező megtérítési igény erejéig a kielégítő 

személyre száll át. 

 

Mindezek azt jelentik, hogy abban az esetben, ha az adós tartozását a kezes (harmadik 

személy) egyenlíti ki, a zálogjog nem szűnik meg, hanem azt a biztosított követeléssel 

együtt a jogszabály erejénél fogva a Ptk.331.§-a szerinti törvényi engedményként a 

kezes (harmadik személy) szerzi meg. A zálogjog átszállása pedig nem keletkeztet új 

zálogjogot, hanem helyesen csupán a zálogjogosult személyében következik be 

változás.  

 

Az ingatlant terhelő jelzálogjog átszállásának az ingatlan-nyilvántartásba való 

bejegyzés nem feltétele; az eredeti jogosultat kielégítő kezes (harmadik személy) a 

jelzálogjogot a törvény rendelkezése alapján, ingatlan-nyilvántartáson kívül szerzi 

meg. A Ptk. korábban hatályban volt, de a jelen esetben irányadó 266.§ (2) bekezdése 

alapján az új zálogjogosult természetesen követelheti a jelzálogjognak a javára az 

ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzését, ez a bejegyzés azonban csupán deklaratív 

hatályú. (BH.2000/117 és BH.2002/240. sz. jogesetek, a Legfelsőbb Bíróság 

Fpk.VI.31.949/1997/2. számú határozata) A zálogjog átszállása esetében ugyanis – a 

korábban kifejtettek szerint – nem keletkezik új zálogjog, hanem a már létező zálogjog 

száll át eredeti ranghelyét megtartva a korábbi jogosultat kielégítő kezesre (harmadik 

személyre). Így a Ptk. korábban hatályban volt 260.§ (1) bekezdését az ingatlant 

terhelő zálogjog átszállása esetében – az elsőfokú bíróság álláspontjával ellentétben – 

nem lehet alkalmazni. 

 

Erre figyelemmel a hitelező 30.000.000.Ft összegű tőke- és 9.446.156.Ft összegű 

ügyleti kamat követelése – tekintet nélkül arra, hogy az ingatlan-nyilvántartásban a 

jelzálogjogot a javára átjegyezték-e vagy sem – zálogjoggal biztosított követelésnek 

minősül. Ezért azt a felszámolónak a jelen eljárásra irányadó, lényegesen az 1993. évi 



  

LXXXI. törvénnyel, az 1997. évi XXVII. törvénnyel és a 2000. évi CXXXVII. 

törvénnyel módosított 1991. évi XLIX. törvény (többször módosított Cstv.) 57.§ (1) 

bekezdés b/ pontja szerinti igényként kell nyilvántartásba vennie.  

 

A késedelmi kamatokat viszont a zálogjoggal biztosított követelések esetében is csak a 

többször módosított Cstv. 57.§ (1) bekezdés g/ pontja szerinti kielégítési kategóriába 

lehet besorolni. (A Legfelsőbb Bíróság Fpk.VI.30.518/2000/2. számú határozata) 

 

A konkrét esetben pedig a hitelező a 6.658.025.Ft összegű kamatigényét az adóssal 

2003. december 27-én megkötött megállapodása 2. pontjában foglaltakra alapította. A 

megállapodás – a csatolt iratból kitűnően – a jogosultnak a jelen eljárás hitelezője 

(kezes) általi kielégítését követően az adós és a hitelező (kezes) közötti viszony 

rendezését célozta. Ennek keretében – a megállapodás 2. pontja szerint – az adós arra 

vállalt kötelezettséget, hogy a hitelező (kezes) által helyette a jogosultnak megfizetett 

pénzösszegek után, azok megfizetésének időpontjától kezdődően a hitelező (kezes) 

részére a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű kamatot fizet meg.  

 

A jogosultat az adós helyett kielégítő kezes megtérítési igénye a tartozás 

megfizetésének napjával válik esedékessé. A késedelembe eséstől a teljesítés napjáig 

fizetendő kamat pedig késedelmi kamatnak minősül. A késedelmi kamat tartozás 

jogcímén nem változtat az sem, ha a kamat mértékét megállapodásukban a felek 

maguk határozzák meg.  

 

A hitelező 6.658.025.Ft összegű kamatigényét tehát a felszámoló helyesen sorolta be a 

többször módosított Cstv.57.§ (1) bekezdés g/ pontja szerinti kielégítési kategóriába. 

 

Mindezekre figyelemmel az ítélőtábla az elsőfokú végzést a többször módosított Cstv. 

6.§ (3) bekezdése folytán alkalmazandó Pp.253.§ (2) bekezdése alapján részben 

megváltoztatta.  

 


