
KÜLFÖLDI HONOSSÁGÚ TERMÉSZETES, VAGY JOGI SZEMÉLY VAGYONRENDELŐ RÉSZÉRE VÉGZETT ÜZLETSZERŰ BIZALMI VAGYONKEZELÉSI 

TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK MEGÍTÉLÉSE 

 

I.  TÉNYÁLLÁS 
 
A Kérelmező állásfoglalás iránti kérelmében kifejtette, hogy meglátása szerint a hatályos rendelkezések szerint, azaz a 
bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény (Bvktv.) és annak mögöttes 
szabályaként alkalmazandó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján nincs akadálya annak, 
hogy egy bizalmi vagyonkezeléssel üzletszerűen foglalkozó vállalkozás nem magyarországi honosságú jogi, vagy 
természetes személy vagyonrendelővel bizalmi vagyonkezelési szerződést kössön. Szintén nem látja jogi akadályát 
annak sem, hogy a már fennálló bizalmi vagyonkezelési jogviszony alatt a vagyonrendelő honossága megváltozzon, 
vagy hogy külföldi honosságú személy ─ a már létrejött szerződésbe ─ belépjen.  
 
II.  JOGKÉRDÉS 
 
A Kérelmező kérdése arra irányult, hogy egy a bizalmi vagyonkezeléssel üzletszerűen foglalkozó vállalkozás a 
vagyonkezelői feladatokat elláthatja-e abban az esetben is, ha a vagyonrendelő nem magyarországi honosságú 
természetes, vagy jogi személy. 
 
Továbbá, mivel a jogviszony egy bizalmi vagyonkezelési szerződésben folyamatos és a vagyonrendelő bármikor a 
jogviszony fennállása alatt élhet a szerződésmódosítás lehetőségével, a fenti elvi kérdés kiterjed-e arra az esetre is, ha 
a bizalmi vagyonkezelési jogviszony fennállása alatt változik meg a vagyonrendelő személyének honossága. Tehát, 
lehetséges-e külföldi honosságú jogi, vagy természetes személy vagyonrendelővel bizalmi vagyonkezelésre irányuló 
szerződést kötni, vagy ilyen jogviszonyt fenntartani. Amennyiben igen, akkor van-e a megítélésében különbség abban 
az esetben, ha a külföldi honosságú vagyonrendelő természetes, vagy jogi személy EU-tagállamban, vagy ha EU-n kívüli 
államban rendelkezik honossággal. 
 
III. AZ MNB ÁLLÁSPONTJA 
 
III.1.  RELEVÁNS JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK 
 
A Bvktv. 3. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint: „Üzletszerű bizalmi vagyonkezelési tevékenységet végez az a 
bizalmi vagyonkezelő, aki legalább két bizalmi vagyonkezelési jogviszony alapján végzi tevékenységét. Üzletszerű 
bizalmi vagyonkezelési tevékenység a hivatal által kibocsátott engedély (a továbbiakban: engedély) birtokában 
végezhető. 
Üzletszerű bizalmi vagyonkezelési tevékenységet 
a) Magyarország területén székhellyel rendelkező korlátolt felelősségű társaság vagy zártkörűen működő 
részvénytársaság, 
b) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező vállalkozás 
Magyarországon nyilvántartásba vett fióktelepe (a továbbiakban: fióktelep), valamint 
c) ügyvédi iroda 
(a továbbiakban együtt: bizalmi vagyonkezelő vállalkozás) végezhet.” 

A Ptk. 6:310. § (1)-(2) bekezdései értelmében: „(1) Bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelő a 
vagyonrendelő által tulajdonába adott dolgok, ráruházott jogok és követelések (a továbbiakban: kezelt vagyon) saját 
nevében a kedvezményezett javára történő kezelésére, a vagyonrendelő díj fizetésére köteles.  
(2) A szerződést írásba kell foglalni.” 
 
A Ptk. 6:325. § (2) és (4) bekezdéseiben foglaltak szerint: „(2) Ha a vagyonrendelő meghal vagy jogutód nélkül 
megszűnik, és a kezelt vagyonnak nincs másik vagyonrendelője, a vagyonkezelőt a megbízatásból a kedvezményezett 
kérelmére a bíróság másik vagyonkezelő egyidejű kijelölése mellett visszahívhatja, ha a vagyonkezelő súlyosan 
megszegte a szerződést.” „(4) A vagyonrendelő a halála vagy jogutód nélküli megszűnése esetére a szerződésben 
kijelölheti a vagyonrendelőt megillető jogok gyakorlására jogosult és a vagyonrendelőt terhelő kötelezettségek 
teljesítésére köteles személyt. A kijelölésnek a vagyonkezelőhöz intézett nyilatkozattal történő elfogadása esetén a 
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kijelölt személyt a vagyonrendelő jogai és kötelezettségei illetik meg, illetve terhelik abban a körben, amelyben a 
szerződés e jogait és kötelezettségeit nem korlátozta.” 
 
A Ptk. 6:326. § -a értelmében: „(1) A bizalmi vagyonkezelés megszűnik, ha 
a) a kezelt vagyon elfogy; 
b) a vagyonkezelő a vagyonkezelést felmondja, a felmondást követő három hónap elteltével; 
c) a kezelt vagyonnak három hónapot meghaladó ideig nincs vagyonkezelője, a vagyonkezelői megbízás 
megszűnésének időpontjában; 
d) a vagyonrendelő volt az egyetlen kedvezményezett, az ő halálának időpontjában; 
e)  a vagyonrendelő a határozatlan időre kötött szerződést - annak eltérő rendelkezése hiányában - felmondja. 
(2) A vagyonkezelő a felmondásnál is a kedvezményezett érdekeinek elsődleges figyelembevétele mellett köteles 
eljárni. 
(3) A határozatlan időtartamra vagy az ötven évnél hosszabb határozott időtartamra létesített bizalmi vagyonkezelési 
jogviszony ötven év elteltével megszűnik. Az ettől eltérő kikötés semmis. 
(4) A bizalmi vagyonkezelés nem szűnik meg azzal, hogy a vagyonrendelő a vagyonkezelő jogutódjává válik. 
(5) A bizalmi vagyonkezelés nem szűnik meg a vagyonrendelő, a vagyonkezelő vagy a kedvezményezett halálával vagy 
megszűnésével.” 
 
III.2.  KÜLFÖLDI HONOSSÁGÚ TERMÉSZETES, VAGY JOGI SZEMÉLY VAGYONRENDELŐ RÉSZÉRE VÉGZETT ÜZLETSZERŰ BIZALMI VAGYONKEZELÉSI 

TEVÉKENYSÉG  
 
Elöljáróban fontos kiemelni, hogy az MNB hatásköre a felügyelt intézményekre kiterjedő hatásköréhez képest 
korlátozott a bizalmi vagyonkezelés esetében, így ezen belül a bizalmi vagyonkezelő vállalkozásokkal kapcsolatban:  
- nem felügyelt intézmények a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások [speciális kivétel: az MNB a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) szerinti felügyeleti 
jogköre] 
- az MNB hatásköre kifejezetten a tevékenységi engedélyezésre és 
- az éves megfelelési bejelentések alapján az engedélyezési feltételek fennállásának évente ismétlődő értékelésére 
terjed ki. 
 
A Bvktv. 1. § (1) bekezdésében foglaltak szerint bizalmi vagyonkezelési tevékenységet a Ptk.-ban szabályozott bizalmi 
vagyonkezelési szerződést kötő bizalmi vagyonkezelő vállalkozás végezhet. A Bvktv. 3. § (1)-(2) bekezdései pedig 
meghatározzák azt az alanyi kört, akik üzletszerű bizalmi vagyonkezelési tevékenységet az MNB által kibocsátott 
engedély birtokában végezhetnek.  
 
Az MNB engedélyezési eljárás során üzleti tervet, a bizalmi vagyonkezelési szerződés tervezetét nem kell csatolni. A 
működés során nincs adatszolgáltatási kötelezettség, így a bizalmi vagyonkezelő vállalkozás ügyfélkörének 
vizsgálatára, a bizalmi vagyonkezelési szerződések vagy a bizalmi vagyonkezelési szolgáltatás tartalmának 
ellenőrzésére nem terjed ki az MNB hatásköre.  
 
A Bvktv. megalkotása a Ptk. új bizalmi vagyonkezelési kötelmi jogi szabályainak kodifikálása következtében vált 
szükségessé: különösen az ahhoz kapcsolódó közjogi normarendszert kialakítandó. Rendelkezései közjogi 
természetűek és csak a bizalmi vagyonkezelési tevékenységet végző személyekről, azaz 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 szabályairól 
tartalmaz előírásokat. Azonban ezek között az előírások között nem található olyan előírás a vagyonrendelő személyét 
illetően és a bizalmi vagyonkezelés kapcsán, amely szerint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások kizárólag magyar 
honosságú vagyonrendelővel szerződhetnek. Az MNB megjegyzi, hogy a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások esetében, 
más intézmény típusoktól eltérően, nincs szabályozva a határon átnyúló tevékenység végzése sem. 
 
Mivel a Bvktv. nem tartalmaz a tevékenységi szabályai, így az engedélyezési feltételek körében sem a vagyonrendelő 
honossága szerinti szolgáltatási korlátozást, ezért mögöttes jogszabályként a Ptk. rendelkezéseit szükséges 
megvizsgálni. Az MNB ennek kapcsán megjegyzi, hogy a Bvktv. – ahogyan az már fentebb is kifejtésre került ─ az MNB 
bizalmi vagyonkezelési tevékenységgel kapcsolatos alapvető feladatait határozza meg. Ezért az MNB korlátozott a 
bizalmi vagyonkezelés hatósági hatáskörében, a Ptk. bizalmi vagyonkezelési rendelkezéseit csak közvetetten, mint az 
engedélyköteles üzletszerű bizalmi vagyonkezelési tevékenység magánjogi tartalmát meghatározó előírásokat 
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alkalmazza. Emiatt a felvetett, bizalmi vagyonkezelési szerződésekkel kapcsolatos kötelmi jogi kérdés vonatkozásában, 
az MNB alapvetően bizalmi vagyonkezelési tevékenységi oldalról megközelítve általános jellegű jogértelmezést ad. 
 
Polgári jogi értelemben a bizalmi vagyonkezelés egy kötelmi jellegű jogviszony, amit a Ptk. az egyes szerződések 
körében, a XLIII. fejezetben szabályoz.  
 
A Ptk. 6:310. §-a határozza meg a bizalmi vagyonkezelési jogviszony létrejöttének feltételeit. A Ptk. ezen rendelkezése 
a vagyonrendelővel, vagyonkezelővel és kedvezményezettel szemben ─ az általános magánjogi korlátokon kívül ─ nem 
állapít meg semmilyen kritériumot.  Tehát gyakorlatilag, ahogyan a Ptk. Kommentár is rögzíti, „…bárki, aki jogképes, a 
vagyonára vonatkozó rendelkezési jogosultság általános polgári jogi korlátai között jogosult vagyonrendelőként 
bizalmi vagyonkezelésre irányuló jogviszonyt létesíteni, válhat vagyonkezelővé és kedvezményezetté.”1 
 
A Ptk. 6:325. § (2) és (4) bekezdései rendelkeznek arról az esetről, amikor a vagyonrendelő személyében változás 
következik be. A hivatkozott bekezdések azonban nem tartalmaznak olyan kitételt, miszerint a vagyonrendelő 
honosságának megváltozása okot adna a vagyonrendelő személyének változására vagy hogy kizárt lenne a 
vagyonkezelőnek nem magyarországi honosságú vagyonrendelővel (is) szerződést kötnie. 
 
A Ptk. 6:326. §-a pedig a bizalmi vagyonkezelés megszűnésének eseteit rögzíti, a Ptk.-nak ezen paragrafusa szintén 
nem nevesít olyat, mely szerint megszűnne a bizalmi vagyonkezelési jogviszony, ha a vagyonkezelő személyének 
honosságában változás állna be vagy ha nem magyarországi honosságú vagyonrendelő (is) a szerződő felek közé lépne. 
 
A fentiekben említettekre, valamint a Bvktv. rendelkezéseire, a szerződési szabadság alapelvére és a Ptk. személyi 
hatályára is tekintettel megállapítható, hogy bizalmi vagyonkezelési szerződést elvileg bárkivel lehet kötni, ha a 
szerződő felek a magyar jog hatálya alatt kötnek ilyen tárgyú szerződést. 
 
Összegezve tehát, az MNB egyetért a Kérelmező azon álláspontjával, mely szerint nem   találhatóak olyan jogszabályi 
megkötések sem a Ptk. vonatkozó részében, sem pedig a Bvktv. szabályai között, amelyek megtiltanák a bizalmi 
vagyonkezeléssel üzletszerűen foglalkozó bizalmi vagyonkezelő vállalkozásoknak, hogy nem magyarországi honosságú 
jogi, vagy természetes személy vagyonrendelővel bizalmi vagyonkezelési jogviszonyt hozzanak létre, vagy hogy külföldi 
honosságú személy ─ a már létrejött szerződésbe ─ belépjen, mint vagyonrendelő,  vagy hogy a már fennálló bizalmi 
vagyonkezelési jogviszony alatt a vagyonrendelő honosságának megváltozása esetén, a bizalmi vagyonkezelési 
jogviszonyt továbbra is fenntartsák. 
 
Budapest, 2020. december 18. 

 

1 Kommentár a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez, Szerkesztette: Prof. dr. Vékás Lajos és dr. Gárdos Péter, Szerzők: Csehi Zoltán 
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