
 

 
 

 

 

Állásfoglalás a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény (Bvktv.) 4. § (5) 
bekezdése és a 44. §-a egyes rendelkezéseinek értelmezéséről 
 
I.  TÉNYÁLLÁS 
 
A Kérelmező az üzletszerű bizalmi vagyonkezelő vállalkozásoknál alkalmazott szakvizsgázott jogász foglalkoztatása 
kapcsán arra az álláspontra helyezkedett, hogy e pozíció kiszervezés útján is végezhető, és munkaviszony fennállása 
nem szükséges. A Kérelmező szerint amennyiben kiszervezés formájában nem lennének elvégezhetők a jogász 
munkavállaló által ellátott feladatok, úgy a Bvktv. annak mögöttes szabályaként alkalmazandó a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) egyes alapelveinek és értékeinek is ellentmondana. 
 
Ha a jogászi feladatokat mégis munkaviszony keretében látják el, úgy kérdéses, hogy e jogviszony mikortól kezdődik, 
amire a Bvktv. nem ad választ, ugyanakkor az üzletszerű bizalmi vagyonkezelő vállalkozás működését mindenképpen 
megelőzi egy engedélyezési eljárás, ahol már igazolni szükséges e feltételt. 
 
II.  A JOGKÉRDÉS 
 
A Kérelmező egyik kérdése tehát arra irányult, hogy van-e arra lehetőség a törvény értelmezése szerint, hogy a 4. § 
(5) bekezdése szerinti egy fő jogi szakvizsgát tett jogászt a bizalmi vagyonkezelő ügyvédi irodának adott megbízás 
alapján foglalkoztassa, akár azzal, hogy megköveteli a székhelyén való napi jelenlétet? 
 
A Kérelmező másik kérdése arra vonatkozott, hogy a működési engedély iránti kérelem benyújtásakor szükséges-e 
már a konkrét munkaviszonynak fennállnia azokkal a személyekkel, akiknek munkaviszony keretében történő 
kötelező foglalkoztatását megköveteli a Bvktv., vagy a működési engedély kiadását követően a tényleges működés 
megkezdésekor is elegendő a már korábban megkötött munkaszerződések hatályosulása és ezzel a munkaviszonyok 
létrehozása? 
 
III.  A KÉRELMEZŐ ÁLLÁSPONTJA 
 
A Kérelmező álláspontja szerint a Bvktv. 4. § (5) bekezdése és a 44. § (1) bekezdése között ellentmondás áll fenn. A 
Bvktv. 4. § (5) bekezdése, egyebek mellett, előírja, hogy a bizalmi vagyonkezelő vállalkozás köteles egy fő jogi 
szakvizsgát tett jogászt – teljes napi munkaidőben – munkaviszonyban foglalkoztatni, míg a kiszervezési szabály arra 
vonatkozik, hogy a bizalmi vagyonkezelő vállalkozás harmadik személyt alkalmazhat bizalmi vagyonkezelési feladatai 
ellátására. 
 
A Kérelmező álláspontja szerint a Bvktv. lehetőséget ad a kiszervezés keretében történő megbízási jogviszony 
létesítésére, mint foglalkoztatási módra is. A Bvktv. 4. § (5) bekezdése teljes napi munkaidős munkaviszony kifejezést 
használ, ugyanakkor a logikai értelmezés szerint a szabályozás a folyamatos jogászi jelenlétet várja el a bizalmi 
vagyonkezelő működése során, amelynek nem feltétlenül kell munkaviszony keretében történnie. Ez esetben egy 
ügyvédi irodával kötött megbízási jogviszonyban is szerepelhet az a kikötés, hogy annak állandó jelleggel kell 
biztosítani egy szakvizsgát tett kollégája rendelkezésre állását a bizalmi vagyonkezelő vállalkozás részére. 
 
A Kérelmező szerint a Ptk. 1:2. § (2) bekezdése értelmében a polgári jogviszonyokra vonatkozó jogszabályokat e 
törvénnyel összhangban kell értelmezni. Ezen alapelv kimondja, hogy a polgári jogi viszonyokra vonatkozó 
jogszabályok csak a Ptk. alapelveivel és értékeivel összhangban tartalmazhatnak előírásokat. A Kérelmező szerint 
tekintettel arra, hogy a Bvktv. maga is polgári jogviszonyokra állapít meg szabályokat (ti. a bizalmi vagyonkezelésre), 
a bizalmi vagyonkezelő vállalkozásnál alkalmazandó szakvizsgát tett jogász foglalkoztatása ügyvédi irodának adott 
megbízási jogviszony keretében sem kizárt, hiszen erre mind a Ptk. alapelvei, mind maga a Bvktv. – a kiszervezés 
deklarásával – lehetőséget biztosít.  
 
Érvelésében a Kérelmező felhívta a figyelmet a Ptk. 3:97. § (2) bekezdésére, miszerint jogszabály által képesítéshez 
kötött tevékenységet a gazdasági társaság akkor végezhet, ha az e tevékenységben személyes közreműködést vállaló 
tagja, vagy a társasággal munkavégzésre irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy 
személy a képesítési követelménynek megfelel. E rendelkezés szerint egy gazdasági társaságnál szaktudása miatt 
alkalmazott személy a gazdasági társasággal munkavégzésre irányuló polgári jogi jogviszonyban is elláthatja 
feladatát, tehát nemcsak munkaviszonyban, s mint ilyen előírás jelen esetben analógiaként is felhívható. 
 



 

 2/4 

 

IV. AZ MNB ÁLLÁSPONTJA 
 
IV.1. Hivatkozott jogszabályi rendelkezések és egyéb jogforrások 
 
A Bvktv. 1. §-a szerint a törvény hatálya kiterjed 
a) a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben (a továbbiakban: Ptk.) szabályozott bizalmi vagyonkezelési szerződést 
kötő bizalmi vagyonkezelő vállalkozás működésének és gazdálkodásának feltételeire, 
b) a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: hivatal) bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tevékenységének 
engedélyezési és nyilvántartási eljárására, az engedélyezési feltételek meglétének vizsgálatára, 
c) a hivatalnak a bizalmi vagyonkezelési jogviszonyok bejelentési és nyilvántartási eljárására, 
d) [hatályon kívül helyezve] 
e) a bizalmi vagyonkezelő vállalkozás bizalmi vagyonkezelési tevékenységének végzésére. 
 
A Bvktv. 4. § (5) bekezdése szerint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozás köteles legalább egy fő mesterképzésben 
szerzett közgazdász szakképzettséggel rendelkező közgazdászt, egy fő jogi szakvizsgát tett jogászt - teljes napi 
munkaidőben - munkaviszonyban foglalkoztatni, továbbá egy fő független könyvvizsgálót megbízási jogviszonyban 
foglalkoztatni. 
 
A Bvktv. kiszervezési szabályait tartalmazó 44. § (1) és (3) bekezdései pedig a következőképpen rendelkeznek: 
 
„(1) A bizalmi vagyonkezelő vállalkozás a bizalmi vagyonkezelési kötelezettsége hatékonyabb teljesítése érdekében 
vehet igénybe harmadik személyt (a továbbiakban: kiszervezés). 
 
(3) Kiszervezésre irányuló szerződés csak olyan jogalannyal köthető, amelynek érdekei nem ellentétesek a bizalmi 
vagyonkezelő vállalkozás vagy az ügyfelek érdekeivel, aki engedélyköteles tevékenység végzésére engedéllyel 
rendelkezik és aki a szerződésben a bizalmi vagyonkezelő vállalkozásra vonatkozó szabályok szerinti titoktartási 
kötelezettséget vállal.” 
 
A Bvktv.-hez fűzött indokolás (Bvktv. indokolása) szerint a Ptk. szabályozási logikájából következően a bizalmi 
vagyonkezelés, mint polgári jogi jogügylet alapvető szabályait állapította meg, más jogszabályokra bízva a 
jogintézmény részletes szabályainak kimunkálását. A Bvktv. az üzletszerűen eljáró bizalmi vagyonkezelők 
tevékenysége engedélyezésének, nyilvántartásának, a nem üzletszerűen eljáró bizalmi vagyonkezelők tevékenysége 
bejelentésének, a bejelentett jogviszonyok lényeges adatai nyilvántartásának, az üzletszerűen eljáró bizalmi 
vagyonkezelő tevékenységének és jogutód nélküli megszűnése esetén alkalmazandó eljárásnak a szabályait 
tartalmazza.  
 
A Bvktv. 4. §-hoz fűzött törvényi indokolás továbbá azt is kimondja, hogy annak érdekében, hogy a bizalmi 
vagyonkezelő vállalkozás számára folyamatosan rendelkezésre álljon megfelelő jogi, közgazdasági és könyvvizsgálói 
szakértelem, a törvény előírja, hogy a bizalmi vagyonkezelő vállalkozás köteles mesterképzésben szerzett közgazdász 
szakképzettséggel rendelkező közgazdászt, jogi szakvizsgát tett jogászt - teljes napi munkaidőben - 
munkaviszonyban foglalkoztatni, továbbá független könyvvizsgálót megbízási jogviszonyban foglalkoztatni. Mindez 
nem akadályozza, hogy a vállalkozás - amennyiben szükségesnek látja - például ügyvédet is igénybe vegyen jogi 
ügyei intézésére. Ez azt biztosítja csupán, hogy egy jogász kizárólag a bizalmi vagyonkezelő vállalkozás érdekében 
végezze tevékenységét, ezáltal specializálódjon a vállalkozás speciális jogi jellegű feladatai megfelelő színvonalú 
ellátására. 
 
A Bvktv. több rendelkezését módosító 2017. évi LXI. törvény indokolása (Módtv. indokolása) is megemlíti, hogy a 
Ptk. a bizalmi vagyonkezelés, mint polgári jogi jogügylet alapvető, jellemzően diszpozitív szabályait állapította meg, a 
jogintézmény nagyrészt közjogi jellegű szabályainak kimunkálása külön jogszabályban, a Bvktv.-ben került sor. 
 
IV.2. Álláspont 
 
A 2014. március 15-én hatályba lépett Ptk. új jogintézményként vezette be a magyar jogrendszerbe a bizalmi 
vagyonkezelői tevékenység szabályozását, melynek célja a vagyon kezelésével kapcsolatos rendelkezési 
(menedzsment), illetve tulajdonosi pozíciók szétválasztása, és a vagyonkezelők tevékenységének szabályozása. A 
bizalmi vagyonkezelés megbízási típusú kötelmi viszonyként került kidolgozásra a Ptk.-ban, melynek értelmében a 
bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelő a vagyonrendelő által tulajdonába adott dolgok, ráruházott 
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jogok és követelések (a továbbiakban: kezelt vagyon) saját nevében, a kedvezményezett javára történő kezelésére, a 
vagyonrendelő díj fizetésére köteles. 
 
A Ptk. és a Bvktv. egymáshoz való viszonyát alapjaiban határozza meg, hogy ugyanazon jogintézmény két oldalát – 
magán- és közjogi részét – szabályozzák. A szabályozási kettőség közjogi részének jelentősége pedig abban áll, hogy a 
Bvktv. II. és III. fejezetei – az üzletszerűen végezni kívánt bizalmi vagyonkezelési tevékenység kapcsán – megállapítják 
azokat a működési és engedélyezési feltételeket, melyek hiányában a Magyar Nemzeti Bank, mint hivatal hatósági 
engedélyt nem adhat ki és annak hiányában a tevékenységvégzés jogellenes.  
 
Itt fontos megjegyezni, hogy a Kérelmező által említett Ptk.-beli értelmezési alapelvre hivatkozás az MNB álláspontja 
szerint nem releváns a Bvktv. azon előírásai kapcsán, melyek egy bizalmi vagyonkezelő vállalkozás engedélyezési 
feltételeire vonatkoznak. E feltételek nem közvetlenül a bizalmi vagyonkezelésre, mint polgári jogi jogviszonyra 
vonatkoznak, hanem egy hatósági engedélyhez kötött tevékenységvégzéshez. A Bvktv. hatálya sem a bizalmi 
vagyonkezelési jogviszonyokra terjed ki (arra a Ptk. vonatkozik), hanem – többek között – az MNB bizalmi 
vagyonkezelő vállalkozások tevékenységének engedélyezési eljárására, az engedélyezési feltételek meglétének 
vizsgálatára vagy éppen az üzletszerű vagyonkezelő vállalkozás bizalmi vagyonkezelési tevékenységének végzésére.  
 
A Kérelmező fent kifejtett álláspontja szerint egymásnak ellentmondanak a Bvktv. 4. § (5) bekezdése és a Bvktv. 
kiszervezési szabályai, ugyanis értelmezése szerint a szabályozás a jogászi feladatok esetében nem a munkaviszonyt, 
hanem a folyamatos jogászi jelenlétet várja el, ezért kiszervezés keretében (pl. megbízási jellegű jogviszonyban) is el 
lehet látni azokat. A Kérelmező érvelését a Ptk. azon rendelkezésére alapozva indokolta, mely a jogszabály által 
képesítéshez kötött tevékenység feltételeire vonatkozik.  
 
Egyrészt, az MNB értelmezése szerint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozás esetében a jogászi feladatok ellátása nem 
esik a Ptk. hivatkozott rendelkezése alá, maga a bizalmi vagyonkezelés ugyanis nem egy sajátos képesítéshez kötött 
tevékenység, igaz, egyes személyi feltételek esetében bizonyos végzettség elvárás. Az üzletszerű bizalmi 
vagyonkezelési tevékenység végzését a Bvktv., mint jogszabály hatósági engedélyhez köti, az kizárólag a jogerős 
engedély birtokában folytatható, azaz a Ptk. 3:97. § (1) bekezdése az irányadó, miszerint ha jogszabály valamely 
gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a társaság e tevékenységet a véglegessé vált hatósági 
engedély alapján kezdheti meg. Ha üzletszerű bizalmi vagyonkezelést akar végezni egy kérelmező, az engedély 
kiadásának közjogi feltételeit előzetesen teljesítenie kell. 

 
Másrészt, a Bvktv. az üzletszerűen végezhető bizalmi vagyonkezelési tevékenység végzéséhez számos személyi, 
tárgyi, technikai feltételt határoz meg, melyeket az engedélyezési eljárás során igazolni szükséges. A szakvizsgázott 
jogász foglalkoztatása nélkülözhetetlen engedélyezési feltétel, amit a Bvktv. 10. § (2) bekezdés r) pontja is 
alátámaszt, miszerint az engedélykérelemhez mellékelni kell legalább egy fő mesterképzésben szerzett közgazdász 
szakképzettséggel rendelkező közgazdásszal, egy fő jogi szakvizsgát tett jogásszal kötött munkaszerződést és egy fő 
okleveles könyvvizsgáló foglalkoztatására kötött szerződést. E két jogszabályhely alapján az MNB álláspontja szerint a 
következőket kell igazolni: 

• van olyan személy a szervezetben, aki jogász végzettségű,  

• e személy általános jogi szakvizsgával rendelkezik, 

• és munkajogviszony keretében kerül alkalmazásra a bizalmi vagyonkezelő vállalkozásnál. 
 
Az előbbiekhez kapcsolódóan az MNB felhívja a Kérelmező figyelmét a Bvktv. indokolásának azon részére, mely 
megerősíti az előbbieket, ugyanis megfelelő jogi szakértelem rendelkezésre állásának biztosítása érdekében, a 
bizalmi vagyonkezelő vállalkozás köteles jogi szakvizsgát tett jogászt - teljes napi munkaidőben - munkaviszonyban 
foglalkoztatni. Majd ehhez hozzáteszi, hogy mindez nem akadályozza, hogy a vállalkozás - amennyiben szükségesnek 
látja - például ügyvédet is igénybe vegyen jogi ügyei intézésére. Az MNB álláspontja szerint a Bvktv. indokolása tehát 
külön kezeli a jogász munkavállalót, mint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozás speciális jogi feladatainak ellátására 
életre hívott pozíciót az egyéb jogi ügyek vitelére megbízott személytől. Magyarán, a jogászi feladatok ellátására a 
Bvktv. olyan személyi követelményt ír elő, amit egy erre a feladatra felvett, munkaviszonyban álló személy 
biztosíthat. Ellentétben a Kérelmező álláspontjával az MNB véleménye szerint a munkaviszony megléte is olyan 
követelmény, aminek fenn kell állnia, mindez kiszervezés keretében nem biztosítható. Fontos megjegyezni, hogy a 
jogalkotó mind a Bvktv. 4. § (5) bekezdésében, mind a 10. § (2) bekezdés r) pontjában tudatosan és szándékosan a 
munkaviszonyt és munkaszerződést nevesíti a közgazdász és a jogász munkavállaló vonatkozásában, és csak a 
könyvvizsgáló esetében rendelkezik megbízási jogviszonyról. Ez azt erősíti, hogy a munkaviszonyt a jogalkotó 
nélkülözhetetlennek tartja a jogász munkavállaló esetében, továbbá amennyiben a jogalkotó lehetővé kívánta tenni 
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egyes feladatok ellátására a megbízási jogviszony alkalmazását, arról a Bvktv. expressis verbis rendelkezik (lásd 
könyvvizsgáló alkalmazása). 
 
A Bvktv. sajátos kiszervezési szabályokat állapít meg. Kiszervezési szerződés csak meghatározott feltételeknek 
megfelelő személyekkel köthető. Az érdekellentét (érdekösszeütközés) kizárja a bizalmi vagyonkezelő vállalkozás és a 
kiszervezéssel megbízott közötti ilyen tárgyú együttműködést, ezért nem elfogadható a Kérelmező azon álláspontja, 
hogy ha esetleg a kiszervezett jogi feladatokat ügyvédi iroda látja el és valamely ügyfél vonatkozásában érdekellentét 
merülne fel, úgy abban az ügyben nem, de a bizalmi vagyonkezelő vállalkozás minden más ügyfelének az ügyében 
eljárhatna. A Bvktv. nem tesz ilyen distinkciót, az érdekellentét fennállását általánosságban írja elő kizáró okként, és 
ha a jogi feladatokat ellátó ügyvédi iroda egyáltalán nem járhat el, úgy nem tudják teljesíteni azt a személyi 
követelményt, hogy legyen egy jogász, aki e feladatokat folyamatosan intézi. Ezért is fontos, hogy külön jogász 
munkavállalója legyen a bizalmi vagyonkezelő vállalkozásnak 
 
Összefoglalva a Kérelmező első kérdésére adott választ, az MNB álláspontja szerint a Bvktv. hivatkozott rendelkezései 
alapján egy fő szakvizsgázott jogász munkavállalót munkaviszonyban kell foglalkoztatni egy bizalmi vagyonkezelő 
vállalkozásnál, ezért is kell a munkaszerződést benyújtani, a megbízási jogviszony tehát nem elfogadható az 
engedélyezési feltétel teljesítéseként.  
 
Végezetül a Kérelmező azon kérdésére válaszolva, miszerint nem egyértelmű az engedélyezési eljárás során 
igazolandó munkaviszony kezdete, a fentiek fényében kijelenthető, hogy ugyan a munkaszerződés előterjesztése 
engedélyezési feltétel, de az a megoldás nem kizárt, hogy a szerződés hatálybalépését az MNB tevékenységi 
engedélye kiadásának időpontjától tegyék függővé. 
 
Budapest, 2018. február 28. 


