
 

 

 

A bírálóbizottság értékelése 

 

A kutatás elsődleges célja annak vizsgálata, hogy a 20. század végén és napjainkban 

kialakított vagyonvédelmi konstrukcióknak melyek a fő ismertetőjegyei, milyen jogi keretek 

között alakultak ki és ezek mennyiben terjedtek el. A kutatás témaköre és eredményei is 

újdonságnak minősíthetők, mivel ezen a területen ilyen részletes elemzésre korábban még 

nem került sor, figyelemmel arra, hogy a vagyonvédelem jogi eszközeinek nemzetileg és 

nemzetközileg tördelt és fejlődési stádiumban levő joganyagai léteznek. A disszertáció 

azonban éppen ebben a helyzetben végzi el a szisztematikus elemzést és a rendszeralkotó 

értékelést. 

A disszertáció tudományosan megalapozza a bizalmi vagyonkezelés normatív 

szabályozásának lehetőségét. A magyar irodalomban eddig nem feldolgozott módon közelít a 

témához: a trust vagyonvédelem céljára való rendelkezésre állása funkciója felől. Különösen 

újszerű a vegyes és a civiljogi jogrendszerekben a trust funkciót betöltő jogintézmények 

bevonása az összehasonlító elemzésbe. 

A vagyonvédelmi trustok alapvetően az angolszász jogrendszerű országokban nyertek teret, 

azonban számos vegyes és civiljogi jogrendszerű ország is törekedett hasonló jogszabályi 

környezet kialakítására. A vizsgálat kiindulópontját az angolszász trust intézményének 

tradicionális szabályai képezik. Ehhez viszonyítva kerülnek elemzésre annak modern, 

vagyonvédelmi funkcióját fokozó, azt tökéletesítő módosulásai. 

A disszertáció a common law országok szabályozási rendszereit elemezve újracsoportosítja a 

vagyonvédelmi intézményeket, a trust mint jogintézmény térhódítása alapján. 

A disszertáció foglalkozik a vagyonvédelmi trust visszaélésszerű alkalmazásának eseteivel és 

támpontokat ad az ennek elkerülését célzó szabályozási környezet kialakításához. 

Jogösszehasonlító módszere az ún. „mikro-jogösszehasonlítás”, ami módszertanilag arányos, 

hasznos és funkcionális szemléletű, így követi a klasszikus (Szászy István pozitivista) iskolát. 

A disszertáció meggyőzően mutatja be a magánjogi gondolkodás paradigmaváltását. Azt 

állapítja meg, hogy a vagyonvédelmi trustok szabályainak kialakításával a tulajdonjog 

fogalma és tartalma teljesen más értelmet nyerhet, a jogi személyiség leértékelődéséhez 

vezethet, valamint a polgári jogi kártérítési felelősség visszatartó erejét is csökkentheti. 

Elemzése kiterjed arra, hogy a magyar bizalmi vagyonkezelési jogviszony alkalmas lehet-e 

vagyonvédelmi funkcióval rendelkező trustként való működésre. Álláspontja szerint a német 

jogcsalád részeként nem lehetséges a magyar jogban eljutni a tulajdonjog teljes feloldásáig. 

 

 

 


