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A BIZALMI VAGYONKEZELŐ FELELŐSSÉGÉVEL KAPCSOLATOS 

KÉRDÉSEKRŐL 

 

A 2014. március 15. napján hatályba lépett új Ptk. a hazai jog részévé tette az angol 

jogban létező trust és a német jogban létező Treuhand mintájára kialakított bizalmi 

vagyonkezelés jogintézményét. Az alapvetően angolszász jogban kialakult „trust-

modell” lényege, hogy egy jogalany megkapja a tulajdonosi döntések meghozatalához 

szükséges jogosultságokat, miközben a vagyon kezelésével kapcsolatos döntéseit úgy 

kell meghoznia, hogy az egy másik jogalany (kedvezményezett) vagyonát gyarapítsa.
1
 

A hazai jogban a bizalmi vagyonkezelésben a vagyonrendelő a kezelt vagyon feletti 

tulajdonjog teljességét átruházza a vagyonkezelőre (ez az ügylet a „dologi jogi arca”)
2
, 

ugyanakkor a vagyonkezelő tulajdonjog gyakorlása kötelmi hatállyal célhoz kötött, azt 

csak a kedvezményezett személyek érdekében köteles gyakorolni.
3
  

Az angolszász trust jellegű intézménynek a kontinentális jogrendszer talaján álló 

magyar polgári jogba történő adaptációja számos kérdést vethet fel. Jelen 

tanulmányomban kizárólag a bizalmi vagyonkezelő polgári jogi felelőssége kapcsán 

felmerülő egyes kérdésekre és az azokra adható lehetséges válaszok bemutatására 

vállalkoztam. A téma választását az indokolta, hogy a bizalmi vagyonkezelő a külvilág 

előtt a kezelt vagyon tulajdonosaként jelenik meg, ő a jogviszony központi szereplője, 

jogai és kötelezettségei alapvetően meghatározzák a jogviszony természetét. Ebből 

adódóan a bizalmi vagyonkezelésre vonatkozó szabályozás súlyponti kérdése a 

vagyonkezelőt terhelő felelősség, annak tartalmával és korlátaival együtt. A Ptk. a 

bizalmi vagyonkezelés tekintetében nem állapít meg speciális felelősségi szabályokat, 

hanem a szerződésszegésért való kártérítési felelősség általános szabályait rendeli 

alkalmazni.
4
 Álláspontom szerint az általános kontraktuális felelősségi szabályok 

bizalmi vagyonkezelés tükrében történő elemzése olyan elméleti problémákra világít rá, 

amelyek feltárása és megválaszolása mind a jogtudomány, mind a jogalkalmazó 

közösség számára hasznos lehet. 

 

                                                 
1
 Vö. Vékás 2013. 793. o. 

2
 Vö. Menyhárd Attila 2015. 244. o. 

3
 A kedvezményezett nélküli csak egy vagy több meghatározott cél érdekében létrehozott trustot ún. 

purpose trustnak nevezik. Ennek létrehozása a legtöbb országban tilalmazott, különösen, ha magáncélra 

irányul (private purpose trust). 
4
 Ptk. 6:321. § (1) bek. 
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1. A felelősség irányai és a bizalmi vagyonkezelő polgári jogi felelőssége 

 

A magyar jogban megalkotott bizalmi vagyonkezelés jogintézménye eltér az angolszász 

jogban ismert felelősségi alakzatoktól abból a szempontból, hogy a bizalmi 

vagyonkezelő a szerződés teljesítéséért felelősséggel tartozik mind a vagyonrendelő, 

mind a kedvezményezett irányába (belső felelősség).
5
 Továbbá a vagyonkezelő 

felelősséggel tartozik a jogviszonyon kívül álló harmadik személyekkel szemben is 

(külső felelősség).
6
 A felelősség alapja lehet büntetőjogi is, de annak vizsgálata nem 

képezi jelen tanulmány tárgyát. 

 

2. A bizalmi vagyonkezelő kontraktuális felelőssége kapcsán felmerülő lényeges 

kérdések 

 

2.1. A bizalmi vagyonkezelő szerződésszegése körében felmerülő jogszabályi 

diszkrepancia 

 

A kontraktuális felelősség megállapításnak első lépcsőfoka, hogy ténylegesen 

szerződésszegés következzen be. A Ptk. a bizalmi vagyonkezelést kötelemi 

jogviszonyként a megbízási típusú szerződések egyik altípusaként, gondossági 

kötelemként szabályozza.
7
 Ebből eredően a bizalmi vagyonkezelő szerződésszegése 

csak a szerződésben vállalt gondossági kötelezettség tanúsításának elmulasztása esetén 

állapítható meg. A mulasztást a jogosult vagyonrendelőnek vagy kedvezményezettnek 

kell bizonyítania. A bizalmi vagyonkezelő tehát a kezelt vagyonban keletkezett 

veszteségekért, annak esetleges csökkenésért nem felel, ha eljárása egyébként megfelel 

a rá vonatkozó szabályoknak, tekintettel arra, hogy kötelezettségszegése hiányában a 

vagyonkezelő felelőssége fel sem merülhet.  

A jogalkotó fogyasztóvédelmi és hitelezővédelmi célból a bizalmi vagyonkezelőkről 

és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvényben (Bvktv.) az üzletszerűen 

eljáró bizalmi vagyonkezelő vállalkozásokra vonatkozóan a Ptk.-tól eltérő szigorúbb 

szabályokat fogalmazott meg, amikor kimondta, hogy a vagyonkezelő vállalkozást 

terheli annak bizonyítása, hogy „a bizalmi vagyonkezelési szerződéseket a Ptk. és e 

törvény rendelkezései szerint szerződésszerűen – különösen ügyfele számára 

legkedvezőbben – teljesítette.”
8
 Ezáltal a Bvktv. a szerződésszegés bizonyítási terhét a 

Ptk. szabályaitól eltérően a károsult helyett a lehetséges károkozóra, mint kötelezettre 

hárította. Az ügyfél számára lehető legkedvezőbb teljesítés tekintetében a törvény nem 

adott eligazítást, így a lehető legkedvezőbb teljesítést az ügyfél szubjektív értékítélete, 

                                                 
5
 Vö. B.Szabó – Illés – Kolozs – Menyhei – Sándor 2014. 219. o. 

6
 B.Szabó – Illés – Kolozs – Menyhei – Sándor 2014. 218-219. o. 

7
 Vö. Fuglinszky 2015. 108. o. 

8
 Bvktv. 36. § (2) bek. 2017. június 23. napjáig. 
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vagy legfeljebb piaci összehasonlító elemzés alapján lehetett volna megállapítani, ami 

szinte lehetetlenné teszi a vagyonkezelő ellenbizonyítását.  

A jogalkotó a fenti ellentmondást felismerve az egyes törvényeknek az üzleti 

környezet jogi versenyképességének növelése érdekében szükséges módosításáról szóló 

2017. évi LXI. törvény (Módtv.) 45. § h) pontjával a fenti rendelkezést 2017. június 23. 

napjától hatályon kívül helyezte, így a bizalmi vagyonkezelés tekintetében egységes lett 

a megítélés abban, hogy a bizalmi vagyonkezelő szerződésszegését csak a 

vagyonrendelő vagy a kedvezményezett által bizonyított, a bizalmi vagyonkezelőt 

terhelő gondossági kötelezettség elmulasztása alapozhatja meg.  

 

2.2. Elvárhatóságnál magasabb gondossági követelmény választása, a 

kereskedelmi észszerűség követelményének értelmezési nehézsége 

 

A Ptk. a bizalmi vagyonkezelési jogviszony fiduciárius jellegére tekintettel a bizalmi 

vagyonkezelő tevékenységére az általános elvárhatóságnál magasabb szintű 

gondosságot, „fokozott követelményeknek megfelelő” kedvezményezett felé fennálló 

lojalitási kötelezettségét rögzíti.
9
 Ez jelentős hasonlóságot mutat az angolszász trustee 

lojalitási kötelezettségéhez.
10

  

Másrészt a törvény fokozott vagyonmegóvási kötelezettséget is támaszt, amikor 

kimondja, hogy a vagyonkezelő a „kereskedelmi észszerűség követelményei szerint” 

köteles a kezelt vagyont az előre láthatóan fenyegető kockázatokkal szemben 

megóvni.
11

 A Ptk. a kereskedelmi észszerűség követelményét a zálogtárgy zálogjogosult 

általi értékesítése
12

 és a fuvarozási szerződés esetén a küldemény értékesítésekor
13

 

szintén előírja. A törvény a kereskedelmi észszerűség mellett törvényi vélelmet állít fel 

mind a zálogtárgy, mind a küldemény értékesítésekor, ha „az értékesítésre tőzsdén, az 

értékesítés időpontjában érvényes áron; vagy a zálogtárgy/küldemény kereskedelmi 

forgalma során általában alkalmazott, az adott piacon szokásos módon kerül sor.”
14

 A 

bizalmi vagyonkezelés középpontjában azonban nem adásvételi vagy csereszerződés áll, 

valamint az eseti, nem professzionálisan eljáró vagyonkezelő nem feltétlenül 

rendelkezik kereskedelmi tapasztalattal, így a kezelt vagyon megóvásának elvárt 

mércéjévé tenni a kereskedelmi észszerűség követelményét „nem volt a 

legszerencsésebb választás.”
15

  

A Ptk. indokolása szerint a kereskedelmi észszerűség követelményének bevezetése 

az általában elvárható magatartásnál magasabb szintű követelmény támasztása miatt 

                                                 
9
 Ptk. 6:317. § (1) bek. 

10
 Sándor 2017: 444. és 445., B.Szabó – Illés – Kolozs – Menyhei – Sándor 2014. 200. 

11
 Ptk. 6:317. § (2) bek. 

12
 Ptk. 5:133. § 

13
 Ptk. 6:264. § (2) bek. 

14
 Ptk. 5:133. § (2) és 6:264. § (3) bek. 

15
 B.Szabó – Illés – Kolozs – Menyhei – Sándor 2014. 210. 
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volt indokolt. Ugyanakkor a jogalkotói interpretáció a jogalkalmazókat kevésbé igazítja 

el a vagyonmegóvás tekintetében elvárt magatartási követelményt illetően.  

A vagyonmegóvásnál előírt kereskedelmi észszerűség követelményének pontosabb 

megértése érdekében a szabályozás párhuzamba állítható az angol Trustee Act 2000-ben 

megjelenő, az észszerű – „reasonable” – gondosság követelményével. Az angol jog a 

trustee tevékenysége során az elvárt magatartás tekintetében „az adott helyzetben 

észszerű gondosságot határozza meg, így ha a vagyonkezelő speciális szakértelemmel 

rendelkezik, felelősségi zsinórmértéke magasabb, mint egy laikus személy esetén”.
16

 A 

Ptk. által a vagyonkezelőtől elvárt „fokozott követelményeknek” és a kereskedelmi 

észszerűség követelményének megfelelő eljárás tartalma az angolszász jogban kialakult 

szabályozás mentén körvonalazható.  

Az értelmezési nehézségek miatt Sándor István és szerzőtársai rámutatnak, hogy 

helyesebb lett volna, ha a jogalkotó a kereskedelmi ésszerűség helyett inkább az okszerű 

gazdálkodás követelményét állítja zsinórmértékül.
17

 Megjegyzem, hogy ezt az érvelést 

erősíti az is, hogy a Bvktv. 45. § (2) bekezdésében a bizalmi vagyonkezelő vállalkozás 

hasznosítási kötelezettségének teljesítése körében az okszerű gazdálkodás követelménye 

meg is jelenik. 

 

2.3. A kimentés feltételeként megkövetelt előreláthatósági korlát okozta 

problémák a bizalmi vagyonkezelés esetén 

 

A Ptk. a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség alóli kimentéshez három 

konjunktív feltétel fennállását követeli meg [ellenőrzési körén kívül eső (1), a 

szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta (2), és nem volt 

elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa (3)].
18

 Jelen tanulmányom 

tartalmi korlátaira tekintettel a kimentési feltételek közül a bizalmi vagyonkezelési 

jogviszony tekintetében az előre nem látható körülmény esetén felmerülő lehetséges 

problémákat vizsgálom meg részletesen. 

Az előreláthatósági korlát bevezetésének indokát a jogalkotó abban látta, hogy „a 

szokatlan, előre nem látható, rendkívüli és előre nem is kalkulálható”
19

 károkat kizárja. 

A szabályozás kialakítása során a Bécsi Nemzetközi Adásvételi Egyezményt vették 

mintául. Az adásvételi szerződés megkötésénél a feleknek csak a szerződéskötés 

időpontjában van lehetőségük a kockázatok felmérésére és azok „árazására.” Az előre 

látható körülményeket a jogosultnak kell bizonyítania, az előre nem látható 

körülmények tekintetében megnyílik a fél exkulpációjának lehetősége, hiszen ezeket a 

kockázatokat nem tudta az ellenszolgáltatás árában érvényesíteni. Ugyanakkor a bizalmi 

vagyonkezelés alapvetően tartós jogviszonyt hoz létre a felek között. A bizalmi 

                                                 
16

 A Trustee Act 2000. 1. (1) bek. „such care and skill as is reasonable in the circumstances”, vagyis 

az adott helyzetben észszerű gondosságot határozza meg. – Mutat rá Sándor István. In: Sándor 2015a. 67. 
17

 B.Szabó – Illés – Kolozs – Menyhei – Sándor 2014. 210. 
18

 Ptk. 6:142. § 
19

 Ptk. Indokolása 588. 
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vagyonkezelés akár több évtizedig is tarthat. A bizalmi vagyonkezelés tekintetében ez 

különösen nehéz helyzet elé állítja a károsultat, hiszen a szerződés megkötésétől 

számolva akár 50 év is eltelhet, így a szerződéskötéskor előre látható körülmények 

bizonyítása nehézségekbe ütközhet. 
20

 

Továbbá a hosszú távra kötött bizalmi vagyonkezelés alatt utóbb keletkezhetnek 

olyan, a szerződéskötéskor még előre nem látható körülmények, amelyek a szerződés 

módosítását tehetik indokolttá. Ugyanakkor a kedvezményezett a bizalmi 

vagyonkezelési szerződésben nem szerződő fél, így feltehetően a vagyonkezelési 

szerződés bírósági szerződésmódosítását sem kezdeményezheti.
21

  

Kérdéses lehet továbbá, hogy a Ptk. 6:192. §-ában szabályozott bírósági 

szerződésmódosításra irányadó szabályt a végrendeleti úton vagy az egyoldalú 

jognyilatkozattal létrehozott bizalmi vagyonkezelési jogviszonyra is ki lehet-e 

terjeszteni.
22

 Sőt érdekes elméleti problémát vet fel, hogy az egyoldalú jognyilatkozattal 

vagy végrendelettel létesített bizalmi vagyonkezelési jogviszonyban a szerződésszegés 

általános szabályai milyen mértékben alkalmazhatók. Feltehetően ezekre a kérdésekre 

majd csak a kialakult joggyakorlat fogja megadni a választ. 

 

2.4. Megtérítendő kár mértékénél jelentkező elméleti kérdések 

 

A Ptk. a kontraktuális felelősség alóli kimentés lehetőségét megszigorította, ugyanakkor 

a másik oldalról korlátozza a megtérítendő károk körét. A törvény a következmény 

károkat és az elmaradt hasznot csak olyan mértékben rendeli megtéríteni, amilyen 

mértékben a jogosult bizonyítja, hogy a kár a szerződésszegés időpontjában előre 

látható volt.
23

 A megtérítendő károk körében előírt előreláthatóság követelménye a 

tartós jogviszonyt képező bizalmi vagyonkezelés esetén ugyanazon okok miatt állítja 

nehéz helyzet elé a bizonyító felet, amelyeket már a kimentés során ismertettünk. 

Hiszen a bizalmi vagyonkezelési szerződés megkötésétől számított évekkel később 

bekövetkező kár tekintetében a kár bekövetkezését és annak nagyságrendjét a 

szerződéskötés időpontjában a vagyonkezelő vélhetően nem láthatta előre.  

További értelmezési nehézséget okozhat a bizalmi vagyonkezelés tekintetében a 

szolgáltatás tárgyában keletkező kár (tapadó kár) és a jogosult vagyonában bekövetkező 

egyéb kár (következmény kár) azonosítása. Tekintettel arra, hogy a vagyonrendelő és a 

kedvezményezett nem tulajdonosa a kezelt vagyonnak, így az ő vagyonukban a 

vagyonkezelés ideje alatt szerződésszegéssel nem következik be kár, ezáltal legfeljebb 

csak a kiadáskor a remélt elmaradt vagyoni előny megtérítését követelhetnék. Itt 

felmerül egy újabb lényeges kérdés: mikor nyílik meg a vagyonrendelő és a 

kedvezményezett jogvédelmi igénye?  

                                                 
20

 B.Szabó – Illés – Kolozs – Menyhei – Sándor 2014. 222. o. 
21

 Vö. Sándor 2015b. 54. o. 
22

 Uo. 
23

 Ptk. 6:143. § (2) bek. 
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A Ptk. szabályai alapján
24

 a kezelt vagyon kiadása előtt a kedvezményezett nem 

támaszthat igényt a kezelt vagyonra, és annak szerződés előtti kiadását sem kérheti, 

továbbá a vagyonkezelővel szemben utasítási joggal sem rendelkezik.
25

 A fentiek 

alapján a kedvezményezett feltehetően csak a szerződés szerint a vagyon kiadásának 

időpontjától támaszthat kártérítési igényt a vagyonkezelővel szemben, és követelheti a 

kötelezettségszegésből eredő vagyoni előnynek a kezelt vagyon részeként történő 

kezelését.
26

 

 

2.5. A bizalmi vagyonkezelő ingyenes szerződésekből eredő kártérítési 

felelősségének egyes kérdései 

 

A megtérítendő károk tekintetében az ellenérték nélkül eljáró vagyonkezelő csak a 

tapadó kárért, azaz a kezelt vagyonban bekövetkező károkért felel szándékos 

károkozása esetén, vagy ha a jogosult bizonyítja, hogy a vagyonkezelő elmulasztotta a 

tájékoztatást a szolgáltatás olyan lényeges tulajdonságáról, amelyet a jogosult nem 

ismert.
27

 Ugyanakkor a bizalmi vagyonkezelő csak a vagyonrendelő vagy a 

kedvezményezett kérésére köteles ezt a tájékoztatást megadni.
28

 Álláspontom szerint, az 

enyhébb jogalkotói akarat alapján a Ptk. kimentési szabályának megszorító értelmezése 

kívánatos, tehát az ellenérték nélkül eljáró vagyonkezelő kártérítési felelősségét nem 

alapozhatja meg pusztán a tájékoztatás elmaradása, ehhez a jogosultnak azt is kell 

bizonyítania, hogy az elmulasztott tájékoztatás a szolgáltatásnak a jogosult által nem 

ismert lényeges tulajdonságával volt kapcsolatos és a vagyonkezelőt a mulasztásért 

felróhatóság terheli. 

A Bvktv. 2017. július 22. napjáig a bizalmi vagyonkezelő vállalkozás számára a 

Ptk.-hoz képest szigorúbb, és nem kérelemre történő tájékoztatási és számadási 

kötelezettséget írt elő.
29

 A jogalkotó felülvizsgálta a korábbi szabályozást és a Módtv. 

indokolásában vezérfonalként rögzítette, hogy ne szerepeljenek olyan előírások a 

Bvktv.-ben (pl. a szerződéskötést megelőző tájékozódás és tájékoztatás), melyek 

szükségtelenül kiegészítik, adott esetben más tartalommal töltik meg a Ptk. 

rendelkezéseit. Ennek megfelelően a módosított Bvktv. 2017. június 23. napjától a 

bizalmi vagyonkezelők számára az ügyfelek megfelelő tájékoztatásának nyilvántartási 

kötelezettségét rögzíti
30
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 Ptk. 6:316. § 
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 Ptk. 6:321. § (3) bek. 
27

 Ptk. 6:147. § (1) bek. 
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 Ptk. 6:320. § 
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 Bvktv. 40. § (1) bek. 



Borbély Zoltán: A bizalmi vagyonkezelő felelősségével kapcsolatos kérdésekről 

 481 

3. Közreműködőért való felelősségnél felmerülő lehetséges kérdések 

 

A Ptk. alapján a bizalmi vagyonkezelő közreműködőt igénybe vehet a vagyonkezelési 

tevékenységéhez. Sőt a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások számára 2017. június 23-ig 

kötelező volt harmadik személy igénybevétele olyan szolgáltatás esetében, amelynek 

nyújtásához a bizalmi vagyonkezelő vállalkozás nem rendelkezett megfelelő 

szakértelemmel vagy képességgel, illetve a szükséges engedéllyel.
31

  

A Ptk. általános szabályai alapján a bizalmi vagyonkezelő közreműködőjének 

magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el.
32

 A vagyonkezelőnek a 

közreműködő által okozott kárért fennálló felelősség alóli mentesüléshez ugyanazt a 

három konjunktív feltételt kell bizonyítania, mint saját károkozása esetén. Az 

exkulpációt lényegesen megnehezíti, hogy közreműködő és a bizalmi vagyonkezelő 

ellenőrzési köre nem feltétlenül azonos.
33

 Továbbá a kimentés körében kérdésként 

merülhet fel, hogy az előreláthatóság követelményét a bizalmi vagyonkezelési szerződés 

megkötésénél, vagy annak referencia időpontját a közreműködővel kötött szerződés 

megkötésének időpontjában kell-e vizsgálni. Végül az elvárhatóság tekintetében is 

vitatható, hogy a közreműködő igénybevétele alapvetően nem a vagyonkezelő, hanem a 

kedvezményezett érdekében áll, ezért kérdéses lehet, hogy a kedvezményezett javára 

közreműködőt igénybe vevő vagyonkezelővel szemben milyen mértékben elvárható a 

körülmény elkerülése és a kár elhárításának követelménye. 

 

4. A bizalmi vagyonkezelő deliktuális felelősségénél felmerülő egyes kérdések 

 

Magyarországon a bizalmi vagyonkezelőre vonatkozóan a Ptk. nem állapít meg 

speciális felelősségi alakzatot.  

Kérdéses lehet, hogy a vagyonkezelő az általa okozott kár tekintetében személyében 

felelős, vagy felmerülhet esetlegesen a vagyonrendelő felelőssége is. A Ptk. a megbízott 

károkozása körében rögzíti, hogy ha a megbízott e minőségében harmadik személynek 

kárt okoz, a károsulttal szemben a megbízó és a megbízott egyetemlegesen felelős.
34

 

Miczán Péter szerint a megbízási szabályok alkalmazásának Ptk. szerinti szabálya 

alapján megszorításokkal ugyan, de a vagyonkezelő a deliktuális szabályok alkalmazása 

során megbízottnak tekintendő.
35

 Ugyanakkor a bizalmi vagyonkezelés jellegéből 

fakadóan nem azonosítható a megbízással, különös tekintettel arra, hogy a 

vagyonrendelő nem adhat utasítást a vagyonkezelő részére, ezért méltánytalan helyzetet 

eredményezne az olyan értelmezés, amely a vagyonkezelő deliktuális felelőssége, 
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 Bvktv. 44. § (2) bek. Ezt 2017. június 23-ától hatályon kívül helyezte a LXI. törvény 45. § m) 

pontja. 
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 Ptk. 6:148. § (1) bek. 
33

 A közreműködő esetlegesen eltérő ellenőrzési körének problémáját Fuglinszky is részletesen elemzi. 

In: Fuglinszky 2015. 197. o. 
34

 Ptk. 6:542. § (1) bek. 
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 Miczán 2015. 207-211. o. 
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például környezeti károkozása esetén a vagyonrendelő, mint megbízó egyetemleges, 

vagy mögöttes felelősségét állapítaná meg. Több szerző szerint a vagyonkezelő 

személyében felelős, mert a károkozás az ő cselekményének következménye.
36

 

Azonban a bizalmi vagyonkezelés célhoz kötött, és a vagyonkezelő a kedvezményezett 

javára köteles eljárni, jogait is ennek megfelelően gyakorolja. A jogviszony 

haszonhúzója a kedvezményezett, ezáltal a tényállás inkább a vezető tisztségviselő e 

jogkörében eljárva, harmadik személynek okozott károkért való felelőssége szabályához 

közelít.
37

 Azonban a bizalmi vagyonkezelés olyan sui generis jogviszony, amely nem 

feleltethető meg sem a megbízási, sem a gazdasági társaságokra vonatkozó 

szabályoknak vagy más speciális felelősségi alakzatoknak. 

A bizalmi vagyonkezelő által, harmadik személynek szerződésen kívül okozott kár 

tekintetében felmerül továbbá a kérdés, hogy a vagyonkezelő a kezelt vagyonnal vagy a 

személyes vagyonával, esetleg mindkettővel köteles-e helyt állni? Az Amerikai 

Egyesült Államokban a trustee személyes vagyonával és – a legújabb jogfejlődés 

eredményeként a trust-vagyonnal is köteles helytállni. A kifizetett kártérítés 

vonatkozásában a vagyonkezelőt pedig költségtérítési jog illeti meg a kezelt vagyonnal 

szemben, ezt a költségtérítést veheti igénybe a károsult.
38

 Feltehetjük a kérdést, hogy a 

diszpozitivitás keretén belül a felek alkalmazhatnak-e az amerikaihoz hasonló 

megoldást, és ha igen, akkor a hazai bírói gyakorlat elismeri-e indokolt költségként a 

vagyonkezelőt terhelő kártérítést.
39

 

A bizalmi vagyonkezelő vagyonelkülönítési kötelezettsége miatt a kezelt vagyon 

jogalanyisága elválik a vagyonkezelő személyes vagyonától.
40

 A vagyonkezelő hitelezői 

a kezelt vagyonra nem támaszthatnak igényt.
41

 Ebből kifolyólag több szerző szerint is a 

károsulttal mint hitelezővel szemben a vagyonkezelő csak a saját vagyonával köteles 

helytállásra.
42

 Ugyanakkor, a Ptk. expressis verbis ezt nem rögzíti, és mint láthattuk 

hitelezővédelmi okokból az amerikai jog alapján a károsult mint hitelező a kezelt 

vagyonnal szemben is támaszthat igényt, a vagyonkezelő ekkor a kifizetett kártérítés 

értékével megegyező költségtérítésre jogosult. Szabó Gábor Zoltán szerint is célszerű 

lenne, ha a hitelezői igények kielégítését elsősorban a vagyonkezelésbe adott vagyon 

biztosítaná.
43
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 B.Szabó – Illés – Kolozs – Menyhei – Sándor 2014. 2014. 226. o. 
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 Ptk. 3:24. § (2) bek. 
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 Vö. B.Szabó – Illés – Kolozs – Menyhei – Sándor 2014. 226-227. o. 
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 A jogalkotó ezt expressis verbis nem rögzíti. 
41
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5. Összefoglalás 

 

Jelen tanulmányomban a bizalmi vagyonkezelő felelőssége kapcsán felmerülő egyes 

elméleti kérdésekr és azokra adandó lehetséges válaszok bemutatására vállalkoztam. 

A bizalmi vagyonkezelési jogviszony gondossági kötelem, ezért a bizalmi 

vagyonkezelő kontraktuális felelőssége csak a szerződésben vállalt gondosság 

elmulasztásban valósulhat meg. A kötelezettségszegés bizonyítása a jogosult 

vagyonrendelőt vagy a kedvezményezettet terheli. Ugyanakkor a Bvktv. a bizalmi 

vagyonkezelő vállalkozás kötelezettségévé tette annak bizonyítását, hogy a 

vagyonkezelési szerződést az ügyfele számára legkedvezőbben teljesítette. Ebből 

eredően a Bvktv. – a Ptk.-tól eltérően – a bizalmi vagyonkezelő vállalkozást kötelezte 

annak bizonyítására, hogy eljárása a jogszabályoknak megfelelt és az ügyfél számára a 

lehető legkedvezőbb volt. A jogalkotó a diszkrepanciát felismerve 2017. június 23. 

napján a Bvktv. fent hivatkozott rendelkezését hatályon kívül helyezte. 

A bizalmi vagyonkezelő kontraktuális felelősségének vizsgálta körében rámutattam, 

hogy a vagyonkezelővel szemben az elvárhatóság zsinórmértékéül állított „kereskedelmi 

észszerűség követelménye” – ahogyan Sándor István és szerzőtársai megjegyzik – nem 

volt a legszerencsésebb választás.
44

 Tekintettel arra, hogy a Ptk. a kereskedelmi 

észszerűség követelményét a zálogtárgy zálogjogosulti értékesítésekor és a fuvarozási 

szerződés esetén a küldemény értékesítésekor hasonlóan, pontos definícióval, törvényi 

vélelemmel rögzíti, addig a bizalmi vagyonkezelő vagyonmegóvási kötelezettsége 

tekintetében eltérő tartalommal tölti meg. A bizalmi vagyonkezelés esetében a 

kereskedelmi észszerűség követelményének előírása nehezen értelmezhető, különös 

tekintettel arra, hogy sok esetben a bizalmi vagyonkezelő nem rendelkezik kereskedelmi 

tapasztalattal, vagy a jogügylet egyébként nem valósít meg kereskedelmi célt. A 

kereskedelmi észszerűség követelményének megértése érdekében érdemes azt az angol 

Trustee Act 2000-ben rögzített reasonable gondossági követelménnyel párhuzamba 

állítani, amely az adott helyzetben észszerű gondosságot állítja a trustee felelősségi 

zsinórmértékéül.  

Az elemzés rávilágított, hogy a kimentés feltételeként és a megtérítendő károk 

körében rögzített előreláthatósági korlát a bizalmi vagyonkezelés tekintetében 

különösen nehéz helyzet elé állítja a károsultat, hiszen a szerződés megkötésétől 

számítva akár 50 év is eltelhet, így a szerződéskötéskor előre látható körülmények és a 

kár bekövetkezés lehetőségének bizonyítása akadályba ütközhet.
45

 A megtérítendő 

károk esetében a tapadó károk és a következmény károk köre a bizalmi vagyonkezelés 

jogviszony tekintetében nehezen azonosíthatók, hiszen a vagyonrendelő és a 

kedvezményezett nem tulajdonosa a kezelt vagyonnak, így az ő vagyonukban a 

vagyonkezelés ideje alatt szerződésszegéssel nem következik be kár. Ezáltal legfeljebb 

csak a kiadáskor, a remélt elmaradt vagyoni előny megtérítését követelhetnék, illetve a 

vagyon kiadásának időpontjától támaszthatnak kártérítési igényt a vagyonkezelővel 
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szemben, és követelhetik a kötelezettségszegésből eredő vagyoni előnynek kezelt 

vagyon részeként történő kezelését.
46

 A megtérítendő károk körében felmerülő a 

kérdéseket valószínűsíthetően majd csak a kialakult bírói gyakorlat fogja 

megnyugtatóan rendezni. 

Tanulmányomban rámutattam, hogy a tájékoztatási kötelezettség megszegése adott 

esetben megalapozhatja a bizalmi vagyonkezelő ingyenes szerződésekből eredő 

kártérítési felelősségét. A Bvktv. korábban a bizalmi vagyonkezelő vállalkozás kötelező 

tájékoztatási kötelezettségét rögzítette, amit a Ptk. csak a vagyonrendelő vagy a 

kedvezményezett kérelme esetén ír elő. A jogalkotó felismerte a jogszabályok közötti 

ellentmondást, és a 2017. évi LXI. törvénnyel megszüntette a Bvktv.-ben rögzített 

kötelező tájékoztatási kötelezettséget. 

A bizalmi vagyonkezelőnek a közreműködője által okozott kárért fennálló 

felelőssége vizsgálata során megállapítást nyert, hogy a felelősség alóli mentesüléshez a 

vagyonkezelőnek ugyanazt a három konjunktív feltételt kell bizonyítania, mint saját 

károkozása esetén. A bizalmi vagyonkezelő exkulpációja ebben az esetben több kérdést 

is felvet, mert a közreműködő és vagyonkezelő ellenőrzési köre nem feltétlenül azonos, 

valamint az előreláthatóság referencia időpontjának a bizalmi vagyonkezelési 

szerződést, vagy a közreműködővel kötött szerződés megkötését is tekinthetjük. 

Továbbá felmerül, hogy indokolt-e egyáltalán a vagyonkezelő ilyen szigorú kimentése, 

hiszen a közreműködő igénybevétele elsősorban a kedvezményezett érdekében áll. 

A bizalmi vagyonkezelő deliktuális felelőssége körében elméleti kérdésként 

felmerülhet, hogy csak a vagyonkezelő vagy a vagyonrendelő is kötelezhető helytállásra 

szerződésen kívüli károkozása esetén? Továbbá érdekes kérdés, hogy a vagyonkezelő 

deliktuális felelőssége esetén a károsult támaszthat-e igényt a kezelt vagyonra is? A Ptk. 

szabályozása a fenti kérdések megválaszolása etekintetben nem egyértelmű, és a 

lehetséges megoldások a szakirodalomban is vitatottak.  

A tanulmányban ismertetett problémák vizsgálatából is egyértelműen megállapítható, 

hogy az alapvetően angolszász eredetű bizalmi vagyonkezelés olyan sui generis 

jogintézmény, amely tekintetében az általános kártérítési és kárfelelősségi szabályok 

alkalmazása számos jogértelmezési kérdést vet fel. Feltehetően a magyar joggyakorlatra 

vár még a praxisban jelentkező akadályok megoldása, amelyhez az angolszász jogban 

már kikristályosodott szabályok, vagy a magyar joggyakorlatban létező hasonló 

jogintézmények analógiája adekvát iránymutatásként szolgálhat. 
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*** 

 

ISSUES AROUND HUNGARIAN TRUSTEES RESPONSIBILITIES 

 

The new Hungarian Civil Code came into effect on 15th of March 2014. The concept of 

the Hungarian trust was drawn up on the basis of the model of the trust in English law 

and that of the Treuhand in German law. In the juridical praxis new problems emerged 

by the adaptation of the trust in a civil law system. In the case of fiduciary asset 

management, the application of the general rules on liability may give rise to 

controversial questions concerning breach of contract, liability and damages as well as 

claim enforcement, which can not be answered in the absence of any established 

practice. This paper attempts to show the key points of the problems and uses the 

foreign examples to outline possible solutions. 

 

 


