
 

XLIII. Fejezet 

A bizalmi vagyonkezelési szerződés 

6:310. § [Bizalmi vagyonkezelési 

szerződés]   

(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. 

6:311. § [A kedvezményezett 

meghatározása]   

(1) A vagyonrendelő határozza meg a 

kedvezményezettet és a kedvezményezetti 

jogosultság keletkezésének és 

megszűnésének feltételeit. A 

kedvezményezett a kedvezményezettek 

körére való utalással is meghatározható. 

(2) A vagyonrendelő rendelkezhet úgy, 

hogy meghatározott körülmények 

bekövetkezése esetén vagy meghatározott 

idő elteltével a kezelt vagyon részben vagy 

egészben rá, jogutódaira vagy 

meghatározott harmadik személyre száll. 

(3) Ha a szerződés feljogosítja a 

vagyonkezelőt a kedvezményezett 

személyének kijelölésére, a vagyonkezelő 

jogosult a kedvezményezett 

részesedésének meghatározására. 

 

 

(4) A vagyonkezelő kizárólagos 

kedvezményezetté nevezése semmis. 

(5) *  A kedvezményezetti jogosultság 

megszűnik, ha a kedvezményezett a 

szerződésben meghatározottaktól eltérő 

jogcímen érvényesít igényt a kezelt 

vagyonnal szemben. 

6:312. § [A vagyonelkülönítés]   

(1) A kezelt vagyon a vagyonkezelő 

saját vagyonától és az általa kezelt egyéb 

vagyonoktól elkülönült vagyont képez, 

amelyet a vagyonkezelő köteles külön 

nyilvántartani. A felek ettől eltérő 

rendelkezése semmis. 

(2) A vagyonkezelő által a saját 

vagyonától és az általa kezelt egyéb 

vagyonoktól elkülönülten, kezelt 

vagyonként nyilvántartott vagyontárgyakat 

az ellenkező bizonyításáig a kezelt vagyon 

körébe tartozónak kell tekinteni. 

(3) A kezelt vagyon részét képezik a 

kezelt vagyontárgy helyébe lépő 

vagyontárgy, biztosítási összeg, kártérítés 

vagy más érték, továbbá mindezek hasznai, 

akkor is, ha nem szerepelnek a 

nyilvántartásban. 

(4) A vagyonkezelő által a kezelt 

vagyon részeként nyilvántartásba nem vett 

vagyontárgyakat az ellenkező 

bizonyításáig a vagyonkezelő saját 

személyes vagyonába tartozónak kell 

tekinteni. 

 



 

6:313. § [A kezelt vagyon védettsége]   

(1) A kezelt vagyon tárgyaira a 

vagyonkezelő házastársa, élettársa, továbbá 

személyes hitelezői és a vagyonkezelő által 

kezelt más vagyonok hitelezői nem 

támaszthatnak igényt. A kezelt vagyon 

nem része a vagyonkezelő hagyatékának. 

(2) A vagyonkezelő házastársával, 

élettársával, továbbá személyes 

hitelezőivel és az általa kezelt más 

vagyonok hitelezőivel szemben a 

kedvezményezett és a vagyonrendelő is 

felléphetnek, kérve a kezelt vagyon 

elkülönítését. 

6:314. § [A kedvezményezett és 

hitelezőinek igénye]   

(1) A kedvezményezett a szerződés 

szerint igényelheti a vagyonkezelőtől a 

kezelt vagyon és annak hasznai kiadását. 

(2) A kedvezményezett hitelezői attól 

kezdve támaszthatnak igényt a 

kedvezményezett vagyontárgyaira, amikor 

e vagyontárgyaknak vagy azok hasznainak 

a kedvezményezett részére való kiadása 

esedékessé vált. 

6:315. § [Ellenőrzési jog]   

A vagyonrendelő és a kedvezményezett 

ellenőrizheti a vagyonkezelőnek a 

vagyonkezelés körébe eső tevékenységét. 

Az ellenőrzéssel járó költségek a 

vagyonrendelőt, illetve a 

kedvezményezettet terhelik. 

 

 

6:316. § [Utasítási jog hiánya]   

A vagyonkezelőt a vagyonrendelő és a 

kedvezményezett nem utasíthatja; az e 

tilalomba ütköző utasítás semmis. 

6:317. § [A vagyonkezelővel szembeni 

fokozott követelmény]   

(1) A vagyonkezelő a jogviszony 

bizalmi jellegéből fakadó fokozott 

követelményeknek megfelelően, a 

kedvezményezett érdekeinek elsődleges 

figyelembevétele mellett köteles eljárni. 

(2) A vagyonkezelő a kereskedelmi 

ésszerűség követelményei szerint köteles a 

kezelt vagyont az előre láthatóan fenyegető 

kockázatokkal szemben megóvni. 

6:318. § [A vagyonkezelő rendelkezési 

joga]   

(1) A vagyon kezelése magában foglalja 

a vagyonkezelőre átruházott 

tulajdonjogból, más jogokból és 

követelésekből fakadó jogosultságok 

gyakorlását és az azokból fakadó 

kötelezettségek teljesítését. 

(2) A vagyonkezelő a szerződésben 

foglalt feltételek szerint és korlátok között 

rendelkezhet a kezelt vagyonba tartozó 

vagyontárgyakkal. 

(3) Ha a vagyonkezelő a (2) 

bekezdésben foglalt kötelezettségét 

megsérti és jogosulatlanul ruház át 

harmadik személyre a kezelt vagyonhoz 

tartozó vagyontárgyat, a vagyonrendelő és  



 

a kedvezményezett jogosult azt a kezelt 

vagyon számára visszakövetelni, ha a 

harmadik személy nem volt jóhiszemű 

vagy nem visszterhesen szerzett. Ezt a 

szabályt kell megfelelően alkalmazni a 

kezelt vagyontárgy jogosulatlan 

megterhelése esetén. 

6:319. § [Titoktartási kötelezettség]   

(1) A vagyonkezelő köteles titokban 

tartani minden olyan tényt, tájékoztatást és 

egyéb adatot, amelyről vagyonkezelői 

megbízatása keretében vagy annak kapcsán 

szerzett tudomást. E kötelezettsége 

független a vagyonkezelői jogviszony 

létrejöttétől, és fennmarad a bizalmi 

vagyonkezelési megbízatás megszűnése 

után is. 

(2) A titoktartási kötelezettség alól a 

vagyonrendelő és jogutódja felmentést 

adhat. 

6:320. § [Tájékoztatási és számadási 

kötelezettség]   

(1) A vagyonkezelő a vagyonrendelő 

vagy a kedvezményezett kérésére köteles 

tájékoztatást adni a kezelt vagyonról. A 

tájékoztatásnak ki kell terjednie különösen 

a kezelt vagyon tényleges és várható 

gyarapodására, a kezelt vagyonba tartozó 

vagyoni elemekre, azok értékére, továbbá a 

kezelt vagyon terhére vállalt 

kötelezettségekre. 

(2) A vagyonkezelő kérésre köteles a 

vagyonkezelésről számot adni, és a kezelt  

 

 

vagyonnal a vagyonrendelő, illetve a 

kedvezményezett felé elszámolni. 

(3) A tájékoztatási és a számadási 

kötelezettség teljesítésével kapcsolatos 

költségek a vagyonrendelőt, illetve a 

kedvezményezettet terhelik. 

6:321. § [A vagyonkezelő felelőssége a 

vagyonrendelővel és a kedvezményezettel 

szemben]   

(1) A vagyonkezelő kötelezettségeinek 

megszegéséért a szerződésszegésért való 

kártérítési felelősség általános szabályai 

szerint felel a vagyonrendelővel, illetve a 

kedvezményezettel szemben. 

(2) Ha a vagyonkezelő feladatát 

ellenszolgáltatás nélkül látja el, 

felelősségére az ingyenes szerződések 

megszegéséért való kártérítési felelősség 

szabályait kell alkalmazni. 

(3) A vagyonrendelő és a 

kedvezményezett követelheti annak a 

vagyoni előnynek a kezelt vagyon 

részeként való kezelését, amelyhez a 

vagyonkezelő a vagyonkezelésből fakadó 

kötelezettségeinek megsértésével jut. 

6:322. § [A vagyonkezelő költség- és 

díjigénye]   

(1) Ha a vagyonkezelő feladatát 

ingyenesen látja el, a vagyonkezeléssel 

járó szokásos költségei megtérítését is 

igényelheti. 

(2) A vagyonkezelő a díjának és  



 

indokolt költségeinek megfizetésére 

vonatkozó, továbbá a vagyonkezelési 

jogviszonyból fakadó egyéb követelését a 

kezelt vagyonból közvetlenül kielégítheti. 

6:323. § [A vagyonkezelő felelőssége 

harmadik személyekkel szemben a vállalt 

kötelezettségekért]   

(1) A vagyonkezelő a kezelt vagyonnal 

felel a vállalt kötelezettségek teljesítéséért. 

(2) A vagyonkezelő saját vagyonával 

korlátlanul felel a kezelt vagyon terhére 

vállalt kötelezettségekből eredő 

követelések teljesítéséért, ha azok a kezelt 

vagyonból nem elégíthetők ki, és a másik 

fél nem tudta és nem is kellett hogy tudja, 

hogy a vagyonkezelő 

kötelezettségvállalása túlterjed a kezelt 

vagyon keretein. 

6:324. § [Több vagyonkezelő]   

(1) Ha a vagyonrendelő több 

vagyonkezelőt jelöl ki, a vagyonkezelők 

együttesen járnak el és közösen döntenek. 

(2) Ha a vagyonkezelőknek 

kötelezettségvállalásaikért saját 

vagyonukkal is helyt kell állniuk, közös 

döntéseikért harmadik személyekkel 

szemben egyetemlegesen felelnek. 

(3) A bizalmi vagyonkezelésből fakadó 

kötelezettségek megsértéséért több 

vagyonkezelő a vagyonrendelővel és a 

kedvezményezettel szemben 

egyetemlegesen felel. 

 

 

6:325. § [Változás a felek személyében]   

(1) A vagyonrendelő a vagyonkezelőt a 

megbízatásból másik vagyonkezelő 

egyidejű kijelölése mellett bármikor 

visszahívhatja. 

(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. 

(3) Több kedvezményezett ezt a jogot 

együttesen gyakorolhatja, azzal, hogy 

bármelyikük kérelmére a bíróság határoz a 

vagyonkezelői megbízatás megszűnéséről 

és új vagyonkezelő kijelöléséről. A bíróság 

nem jelölheti ki vagyonkezelőnek azt a 

személyt, aki ellen valamennyi 

kedvezményezett tiltakozik. 

(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 

kijelölt személyt a vagyonrendelő jogai és 

kötelezettségei illetik meg, illetve terhelik 

abban a körben, amelyben a szerződés e 

jogait és kötelezettségeit nem korlátozta. 

 



 

6:326. § [A bizalmi vagyonkezelés 

megszűnése]   

(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. 

6:327. § [Elszámolási kötelezettség]   

(1) A bizalmi vagyonkezelés 

megszűnése esetén a vagyonkezelőt a 

kezelt vagyonnal kapcsolatos elszámolási 

és tájékoztatási kötelezettség továbbra is a 

bizalmi vagyonkezelés fennállása alatti 

tartalommal terheli. 

(2) Ha a bizalmi vagyonkezelés 

megszűnése a kezelt vagyont veszélyezteti, 

a vagyonkezelő az elszámolásig köteles 

megtenni a bizalmi vagyonkezelés tartalma 

szerint szükséges intézkedéseket. 

6:328. § [A kezelt vagyon kiadása]   

(1) A vagyonkezelő a vagyonkezelői 

megbízatásának megszűnésével köteles a 

kezelt vagyont a vagyonrendelő által 

kijelölt további vagy új vagyonkezelőnek, 

ilyen hiányában a vagyonrendelőnek 

kiadni. 

(2) Ha a vagyonkezelő jogutód nélkül 

szűnik meg, a kezelt vagyon a 

vagyonkezelő megszűnésével átszáll a 

vagyonrendelő által kijelölt további vagy 

új vagyonkezelőre, ilyen hiányában a 

vagyonkezelő megszűnésével visszaszáll a 

vagyonrendelőre. 

(3) A kezelt vagyon terhére vállalt 

kötelezettségek a kezelt vagyon részeként  

 



 

háramlanak a további vagy új 

vagyonkezelőre, ilyen hiányában a 

vagyonrendelőre. 

(4) Több vagyonrendelő esetén a 

vagyonrendelők a kezelt vagyonhoz való 

hozzájárulás arányában válnak a 

visszaháramlott vagyon jogosultjává, és 

ugyanilyen arányban terhelik őket a kezelt 

vagyon részeként visszaháramlott 

kötelezettségek; a kezelt vagyon 

hitelezőivel szemben helytállási 

kötelezettségük egyetemleges. 

(5) Ha a vagyon kiadásáról a szerződés a 

vagyonkezelői tisztségben való jogutódlás 

formájában rendelkezik, a jogoknak és 

kötelezettségeknek a jogutód 

vagyonkezelőre való átszállására az (1)-(4) 

bekezdésben foglalt szabályokat kell 

megfelelően alkalmazni. 

6:329. § [Bizalmi vagyonkezelés 

létesítése egyoldalú jogügylettel]   

(1) Ha a vagyonrendelő és a 

vagyonkezelő személye megegyezik, a 

bizalmi vagyonkezelés a vagyonrendelő 

közokiratba foglalt visszavonhatatlan 

egyoldalú nyilatkozatával jön létre. 

(2) *  Végrendelettel alapított bizalmi 

vagyonkezelési jogviszony a 

vagyonkezelővé való kijelölésnek a 

vagyonkezelő által a végrendeletben 

meghatározott tartalommal történő 

elfogadásával a vagyonrendelő halálának 

időpontjára visszamenő hatállyal jön létre. 

 

 

(3) Az egyoldalú jogügylettel létesített 

bizalmi vagyonkezelési jogviszonyokra a 

bizalmi vagyonkezelési szerződés 

szabályait kell megfelelően alkalmazni. 

6:330. § [A megbízás szabályainak 

alkalmazása]   

E fejezet eltérő rendelkezésének 

hiányában a bizalmi vagyonkezelésre a 

megbízási szerződés szabályait kell 

megfelelően alkalmazni. 

 


