
ALAPÍTVÁNY MAGÁNALAPÍTVÁNY VAGYONKEZELŐ ALAPÍTVÁNY BIZALMI VAGYONKEZELÉS

létrejötte A létesítő okiraton (alapító okiraton) 
alapuló bírósági nyilvántartásba vé-
tellel jön létre.

Bírósági nyilvántartásba vétellel jön 
létre.

Bírósági nyilvántartásba vétellel jön 
létre.

Szerződéssel, vagy egyoldalú jogügylet-
tel (utóbbinak két fajtája van: amikor a 
vagyonkezelő és a vagyonrendelő személye 
megegyezik, a másik, amikor végrendelettel 
hozzák létre). 
Az MNB nyilvántartásba
veszi a bizalmi vagyonkezelési
jogviszonyt és a bejelentő
részére kiállítja a bizalmi
vagyonkezelési szerződés
bejelentésének bizonyítványát.

felügyelet  
/
ellenőrzés

A civil szervezetek törvényességi
felügyeletét a bíróság látja el, a
törvényességi felügyeleti eljárás során
a bíróság hivatalból vagy kérelemre
jár el.

A civil szervezetek törvényességi
felügyeletét a bíróság látja el, a
törvényességi felügyeleti eljárás
során a bíróság hivatalból vagy
kérelemre jár el.

Törvényességi felügyeletét a bíróság
látja el.

Engedélyezési és
nyilvántartásba vételi
eljárások lefolytatására
a Magyar Nemzeti Bank
(MNB) van kijelölve, azonban
a bizalmi vagyonkezelő
vállalkozás az MNB által nem
felügyelt intézmény, azonban a
jogszabályoknak való
megfelelést vizsgálja.

cél Az alapító által az alapító okiratban 
meghatározott tartós cél folyamatos 
megvalósítására létrehozott jogi sze-
mély, amely nem alapítható gazdasági 
tevékenység folytatására, de jogosult 
az alapítványi cél megvalósításával 
közvetlenül összefüggő gazdasági 
tevékenység végzésére. 

Alapítvány nem hozható létre az alapító, 
a csatlakozó, az alapítványi tisztségviselő, 
az alapítványi szervek tagja, valamint ezek 
hozzátartozói érdekében.

TARTÓS KÖZÉRDEKŰ CÉL

Az alapító okiratban meghatározott 
tartós cél folyamatos megvalósítására 
létrehozott jogi személy, amely nem 
alapítható gazdasági tevékenység foly-
tatására, de jogosult az alapítványi cél 
megvalósításával közvetlenül össze-
függő gazdasági tevékenység végzésé-
re. 

Magánalapítványnak minősül az alapító, 
a csatlakozó vagy az alapító, a csatlakozó 
hozzátartozója, mint kedvezményezett ér-
dekében a Ptk. rendelkezései szerint létre-
hozott alapítvány.

TARTÓS MAGÁNÉRDEKŰ CÉL

Az alapító által rendelt vagyon keze-
lésére és az ebből származó jövede-
lemnek az alapító okiratban megjelölt 
feladatok megvalósítása, valamint a 
kedvezményezettként megjelölt sze-
mély, illetve személyek javára történő 
vagyoni juttatás céljából alapítható.

Vagyonkezelő alapítvány közérdekű 
célra is alapítható.

Bizalmi vagyonkezelési szerződés alap-
ján a vagyonkezelő a vagyonrendelő 
által tulajdonába adott dolgok, ráruhá-
zott jogok és követelések saját nevében 
a kedvezményezett javára történő ke-
zelésére, a vagyonrendelő díj fizetésére 
köteles.

Lehet üzletszerű és nem üzletszerű 
bizalmi vagyonkezelés.

A nem üzletszerű bizalmi
vagyonkezelési jogviszony
bejelentés-köteles, míg az
üzletszerű bizalmi
vagyonkezelési tevékenység
folytatása engedélyköteles.

alapítója Magánszemély és jogi személy is le-
het.

Csak magánszemély. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 
alapítványokra vonatkozó szabálya-
it kell alkalmazni. Azonban fontos 
megjegyezni, hogy a vagyonkezelő 
alapítványt az alapító folyamatos el-
lenőrzés alatt tarthatja.

A vagyonrendelő bocsátja a vagyon-
kezelő rendelkezésére a kezelt va-
gyont, lehet termeszétes személy és 
jogi személy is.

ügyvezető 
szerv

Kuratórium (3 természetes személy) 
vagy kurátor (egyszemélyes ügyveze-
tő).

Kuratórium (3 természetes személy) 
vagy kurátor (egyszemélyes ügyveze-
tő). 

A vagyonkezelő alapítvány ügyvezeté-
sét legalább öt természetes személy-
ből álló kuratórium látja el.

A vagyonkezelő, amely lehet termé-
szetes és jogi személy is. Ha a vagyon-
rendelő több vagyonkezelőt jelöl ki, a 
vagyonkezelők együttesen járnak el 
és közösen döntenek.

felügyelő- 
bizottság

Létrehozása csak akkor kötelező, ha a 
szervezet közhasznú minősítést sze-
retne és várható éves bevétele megha-
ladja az 50 millió forintot.

Létrehozása csak akkor kötelező, ha a 
szervezet közhasznú minősítést sze-
retne és várható éves bevétele megha-
ladja az 50 millió forintot.

Vagyonkezelő alapítvány esetén fel-
ügyelőbizottság kijelölése és annak 
működése, továbbá állandó könyv-
vizsgáló megbízása kötelező. A fel-
ügyelőbizottság legalább három 
természetes személyből áll, a fel-
ügyelőbizottság elnökét – az alapító 
okirat eltérő rendelkezése hiányában 
– a tagok maguk közül választják.

A Vagyonfelügyelő (Protektor) a 
Vagyonrendelő megbízottjaként a va-
gyonkezelési tevékenység felügyeletét 
végzi és gyakorolja a szerződésben 
rá ruházott jogokat. A mindenkori 
Vagyonfelügyelő jogosult a vagyon-
kezelői szerződés módosítása során 
mindenkor és teljes körűen képviselni 
a Vagyonrendelőt, további felhatalma-
zás nélkül.

alapító általi 
megszüntetés

Az alapító nem szüntetheti meg az ala-
pítványt.

Az alapító nem szüntetheti meg az ala-
pítványt.

A nem közérdekű vagyonkezelő alapít-
vány az alapítói jogát gyakorló alapító 
kérelmére megszüntethető.

Igen. A bizalmi vagyonkezelés meg-
szűnik, ha a vagyonrendelő a határo-
zatlan időre kötött szerződést – annak 
eltérő rendelkezése hiányában – fel-
mondja.

juttatott 
vagyon 
/ 
tőkeminimum

Az alapítónak legalább az alapítvány 
működésének megkezdéséhez szük-
séges vagyont a nyilvántartásba-vételi 
kérelem benyújtásáig át kell ruháznia az 
alapítványra.

Az alapítónak a teljes juttatott va-
gyont legkésőbb az alapítvány nyilván-
tartásba vételétől számított egy éven 
belül kell átruháznia az alapítványra.

Az alapítónak legalább az alapítvány 
működésének megkezdéséhez szük-
séges vagyont a nyilvántartásba-vételi 
kérelem benyújtásáig át kell ruháznia az 
alapítványra.

Az alapítónak a teljes juttatott va-
gyont legkésőbb az alapítvány nyilván-
tartásba vételétől számított egy éven 
belül kell átruháznia az alapítványra.

Az alapítvány nyilvántartásba vétele 
iránti kérelem benyújtását megelőző-
en a tőkeminimumnak megfelelő va-
gyont az alapítvány rendelkezésére 
kell bocsátani, ez 600 millió forint-
nak megfelelő vagyon

Nincs, de konkrétan meg kell tudni 
határozni, mit adunk bizalmi vagyon-
kezelésbe.

csatlakozás Nyilvántartásba vett alapítványhoz 
csatlakozni vagyoni juttatás teljesíté-
sével, az alapító okiratban meghatáro-
zott feltételekkel lehet.

MAGÁNSZEMÉLY  
ÉS JOGI SZEMÉLY IS!

Nyilvántartásba vett alapítványhoz 
csatlakozni vagyoni juttatás teljesíté-
sével, az alapító okiratban meghatáro-
zott feltételekkel lehet. 

CSAK MAGÁNSZEMÉLY!

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 
alapítványokra vonatkozó szabályait 
kell alkalmazni.

Vagyonrendelőként van rá
lehetőség.

könyvvizsgáló Nem kötelező.
Kötelező a könyvvizsgálat annál a szer-
vezetnél, amelynél a vállalkozási tevé-
kenységből származó éves (éves szintre 
átszámított) (ár)bevétel az üzleti évet 
megelőző két üzleti év átlagában meg-
haladja a 300 millió forintot.

Nem kötelező.
Kötelező a könyvvizsgálat annál a szer-
vezetnél, amelynél a vállalkozási tevé-
kenységből származó éves (éves szintre 
átszámított) (ár)bevétel az üzleti évet 
megelőző két üzleti év átlagában meg-
haladja a 300 millió forintot.

Kötelező. Általános szabályok szerint.

alapítói jogok 
átruházása

Lehetővé teszi az alapítói jogok átru-
házását, illetve az alapítói jogokban 
való – egyéb okból történő – jogutód-
lást.

Az alapítói jogokat a kuratóriumra is 
át lehet ruházni, ez esetben az alapí-
tói és az ügyvezetési jogok egymással 
egyesülnek.

Lehetővé teszi az alapítói jogok átru-
házását, illetve az alapítói jogokban 
való – egyéb okból történő – jogutód-
lást.

Az alapítói jogokat a kuratóriumra is 
át lehet ruházni, ez esetben az alapí-
tói és az ügyvezetési jogok egymással 
egyesülnek.

Ha vagyonkezelő alapítvány esetén az 
alapító az alapítói jogok gyakorlására a 
kuratóriumot jelölte ki, illetve e jogait 
az alapítványra ruházta át, az alapító 
az alapító okiratban egy személyt kö-
teles kijelölni abból a célból is, hogy 
e jogok gyakorlását és az alapítvány - 
alapító okiratban meghatározott célja-
inak megfelelő - vagyongazdálkodását 
az alapítvány ellenőrző szervétől füg-
getlenül figyelemmel kísérje (a továb-
biakban: alapítványi vagyonellenőr).

Igen, a Vagyonfelügyelőre (Protektor), 
azonban ez nem átruházás, hanem a 
Vagyonrendelő megbízottjaként a va-
gyonkezelési tevékenység felügyeletét 
végzi és gyakorolja a szerződésben rá 
ruházott jogokat.

gazdasági 
tevékenység

Csak az alapítványi céllal közvetle-
nül (a közvetlenség új elem) összefüg-
gő gazdasági tevékenység folytatha-
tó és alapítvány nem lehet korlátlan 
felelősségű tagja más jogalanynak.

Csak az alapítványi céllal közvetle-
nül (a közvetlenség új elem) összefüg-
gő gazdasági tevékenység folytatha-
tó és alapítvány nem lehet korlátlan 
felelősségű tagja más jogalanynak.

Vagyonkezelő alapítványok a gaz-
dasági tevékenységként a javára 
rendelt, illetve az általa bizalmi va-
gyonkezelésbe vett vagyon kezelését 
végezheti a vonatkozó jogszabály 
rendelkezései értelmében.

A vagyon kezelése magában foglalja a 
vagyonkezelőre átruházott tulajdon-
jogból, más jogokból és követelésekből 
fakadó jogosultságok gyakorlását és az 
azokból fakadó kötelezettségek teljesí-
tését. A vagyonkezelő a szerződésben 
foglalt feltételek szerint és korlátok 
között rendelkezhet a kezelt vagyonba 
tartozó vagyontárgyakkal.

alapítvány 
megszűnése

Az alapítvány megszűnik, ha

a) az alapítvány a célját megvalósí-
totta, és az alapító új célt nem hatá-
rozott meg;

b) az alapítvány céljának megvalósí-
tása lehetetlenné vált, és a cél módo-
sítására vagy más alapítvánnyal való 
egyesülésre nincs mód; vagy

c) az alapítvány három éven át a célja 
megvalósítása érdekében nem foly-
tat tevékenységet.

Az alapítvány megszűnik, ha

a) az alapítvány a célját megvalósí-
totta, és az alapító új célt nem hatá-
rozott meg;

b) az alapítvány céljának megvalósí-
tása lehetetlenné vált, és a cél módo-
sítására vagy más alapítvánnyal való 
egyesülésre nincs mód; vagy

c) az alapítvány három éven át a célja 
megvalósítása érdekében nem foly-
tat tevékenységet.

A vagyonkezelő alapítvány megszűnik 
abban az esetben is, ha annak vagyona 
három teljes éven keresztül nem éri 
el a tőkeminimum összegét; ezt úgy 
kell tekinteni, hogy az alapítvány cél-
jának megvalósítása lehetetlenné vált.

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 vagyonkezelő-
je, a vagyonkezelői megbízás megszű-
nésének időpontjában;
d) a vagyonrendelő volt az egyetlen 
kedvezményezett, az ő halálának idő-
pontjában;
e) a vagyonrendelő a határozatlan 
időre kötött szerződést - annak eltérő 
rendelkezése hiányában - felmondja.

időtartam Nem tartalmaz időmúlás miatt bekö-
vetkező megszűnési okot.

Nem tartalmaz időmúlás miatt bekö-
vetkező megszűnési okot.

Nem tartalmaz időmúlás miatt bekö-
vetkező megszűnési okot.

Maximum 50 év.

kedvezmé-
nyezett 
megjelölése

Az alapítvány vagyona terhére az 
alapítvány céljának megvalósításával 
összefüggésben annak a személynek 
juttatható vagyoni szolgáltatás, akit az 
alapító okirat vagy - az alapító okirat 
rendelkezése hiányában - az erre jogo-
sult alapítványi szerv kedvezménye-
zettként megjelöl.

Az alapítvány vagyona terhére az 
alapítvány céljának megvalósításával 
összefüggésben annak a személynek 
juttatható vagyoni szolgáltatás, akit az 
alapító okirat vagy - az alapító okirat 
rendelkezése hiányában - az erre jogo-
sult alapítványi szerv kedvezménye-
zettként megjelöl.

Létre lehet hozni olyan vagyon-
kezelő alapítványt, ahol kifejezett 
kedvezményezettet (mint személyt, 
akinek a kifizetés történik) nem kell 
megjelölni, elég tartós célt meghatá-
rozni.

A vagyonrendelő határozza meg a ked-
vezményezettet és a kedvezményezetti 
jogosultság keletkezésének és megszű-
nésének feltételeit. A kedvezményezett 
a kedvezményezettek körére való uta-
lással is meghatározható.

befektetési 
szabályzat

– – Amennyiben az alapításkor a befekte-
tési szabályzat nem kerül elkészítésre, 
akkor a 6 hónap áll rendelkezésre en-
nek kialakítására, amelyet a felügye-
lőbizottság javaslata alapján az alapítói 
jogok gyakorlója hagy jóvá.

Nem kötelező.

Comprehensive 
Business Services.

H-1011, Budapest

Szilágyi Dezső tér 1.

Neuschloss Palota, 2. emelet, 

Phone: +36 1 700 4141 

E-mail: hello@airon.hu

Web: airon.hu


