
 

Részletes tájékoztatás kontakt (tantermi) képzés 

menetéről
Leírás

Konferencia címe és formája: Útmutató a bizalmi vagyonkezelés, a vagyonkezelő alapítványok és a magántőkealapok világához

Miben segít a képzés:

2014-ben jelentős fordulatot hozott a hazai vagyontervezési kultúrában, amikor beültették a magyar jogrendszerbe a bizalmi 

vagyonkezelés, a családi alapítvány, valamint a magán- és kockázati tőkealap intézményét. Ezt a folyamatot egészítette ki a 

vagyonkezelő alapítvány megjelenése 2019-ben. A magánszférát és annak kockázatait ezekkel az új módszerekkel jogilag is el 

lehet határolni az üzleti élettől, ily módon egyszerre több jogi eszköz, struktúra közül választhatnak az ügyfelek és tanácsadóik.

Az előadók igyekeznek közérthető formában bemutatni a bizalmi vagyonkezelés, a vagyonkezelő alapítványok és a 

magántőkealapok jogi hátterét. A cél nem az, hogy a jogszabályhelyeket részletesen felsorolják, hanem útmutató gyanánt az 

előírások megértését és a gyakorlati szempontokat helyezik előtérbe. 

Az adatkezelési botrányok időszakában egyre többen vágynak „üzleti magánéletre”, amelynek jogszerű védelmezői lehetnek az 

előadásokban bemutatott vagyontervezési módszerek. 

A strukturálás során kiemelt szempont az adózás is, hiszen egy befektetés versenyképességét vagy egy generációs 

vagyontranszfer megvalósítását jelentős mértékben befolyásolja a fizetendő adó. Tekintettel ezekre a szempontokra az előadások 

kiterjednek az adózási, továbbá a titoktartási és a tulajdonosi struktúrát érintő szabályokra is.

Az előadások előtt (és azt követően) érdemes elolvasni az előadók Vagyontervezési labirintus című könyvét: 

https://hvgorac.hu/Vagyontervezesi_labirintus

Képzés időpontja: 2022. szeptember 20. kedd 9:30-14:00 (3,7×60 perc időtartam, 225 perc)

Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 16

Képzés helyszíne: 1077 Budapest, Wesselényi utca 4.  Hotel Memories Budapest**** konferenciaterme (Rumbachspace)

Vizsgakötelezettség: Ehhez a kurzushoz NEM tartozik vizsga, a képzés 100%-án való részvételért igazolható kreditpont.

Tematika:

2014-ben jelentős fordulatot hozott a hazai vagyontervezési kultúrában, amikor beültették a magyar jogrendszerbe a bizalmi vagyonkezelés, a 

családi alapítvány, valamint a magán- és kockázati tőkealap intézményét. Ezt a folyamatot egészítette ki a vagyonkezelő alapítvány 

megjelenése 2019-ben. A magánszférát és annak kockázatait ezekkel az új módszerekkel jogilag is el lehet határolni az üzleti élettől, ily 

módon egyszerre több jogi eszköz, struktúra közül választhatnak az ügyfelek és tanácsadóik.

Az előadók igyekeznek közérthető formában bemutatni a bizalmi vagyonkezelés, a vagyonkezelő alapítványok és a magántőkealapok jogi 

hátterét. A cél nem az, hogy a jogszabályhelyeket részletesen felsorolják, hanem útmutató gyanánt az előírások megértését és a gyakorlati 

szempontokat helyezik előtérbe. 

Az adatkezelési botrányok időszakában egyre többen vágynak „üzleti magánéletre”, amelynek jogszerű védelmezői lehetnek az 

előadásokban bemutatott vagyontervezési módszerek. 

A strukturálás során kiemelt szempont az adózás is, hiszen egy befektetés versenyképességét vagy egy generációs vagyontranszfer 

megvalósítását jelentős mértékben befolyásolja a fizetendő adó. Tekintettel ezekre a szempontokra az előadások kiterjednek az adózási, 

továbbá a titoktartási és a tulajdonosi struktúrát érintő szabályokra is.

Tematika:

• A bizalmi vagyonkezelés és a vagyonkezelő alapítványok bemutatása, valamint gyakorlati működése.

• A magántőkealapok bemutatása és gyakorlati működése.

• A bizalmi vagyonkezelés, a vagyonkezelő alapítványok és a magántőkealapok összehasonlítása, titokvédelmi szabályai, valamint adózása.

• Konzultációs kérdések

Oktató:

Dr. Sándor István, jogász, ügyvéd, egyetemi tanár, az MTA doktora. Tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE ÁJK); 

egyetemi magántanár (KRE ÁJK); ügyvéd (Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda)

Dr. Magyar-Csatlós Judit, LL.M, ügyvéd, Kertész és Társai Ügyvédi Iroda

Dr. Magyar Csaba, TEP, LL.M, managing partner, Crystal Worldwide Ügyvédi Iroda.

A képzés MÜK nyilvántartásba vételi száma: NY002262/2022

Megszerezhető ügyvédi kredit száma: 4 kredit

A kurzus díja:

(Mentes az adó alól az Áfa tv. 85.§. (2) alapján)

34.900 Ft / fő

10% kedvezmény a részvételi díjból csoportos jelentkezés esetén (min. 2 fő egy szervezettől) 31.410 Ft /fő

Mentes az adó alól az Áfa tv. 85.§. (2) alapján.

LÉTSZÁMKORLÁTOS szakmai képzés! Maximum 40 fő.

Mi történik a megrendelés elköldését követően:

A megrendelést e-mailben igazoljuk vissza, a regisztráció sorn megadott e-mail címre. A visszaigazoló levél minden 

információt tartalmaz a részvételi díj kiegyenlítéséhez, illetve azt követően a képzésen való részvételről. 

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a képzésről nincs megengedett hiányzás, a képzés 100%-án szükséges részt 

venni a kreditpontok igazolása érdekében.

A megszerzett kreditpontok lejelentéséről a MÜK rendszerébe minden esetben cégünk gondoskodik. A kreditpontok lejelentésével kapcsolatban Önnek semmi teendője 

nincs.

Segíthetünk?

Telefonos ügyfélszolgálat: +36 30 195 2826

Ügyfélszolgálati idő: hétfő-péntekig: 9:00-16:00

E-mail cím: info@konferenciaszervezo.hu

Honlap: https://konferenciaszervezo.hu/


