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BIZALMI VAGYONKEZELÉS 
LEHETŐSÉGEK ▪  KORLÁTOK ▪ JOGSZABÁLYI 

HÁTTÉR  
Előadóink: 
 

Dr. B. Szabó Gábor  
igazgatósági tag,  
Primus Trust Zrt. 
 
Dr. Menyhei Ákos 
igazgatósági tag,  
Primus Trust Zrt. 
 
Dr. Rybaltovszki Péter  
igazgatósági tag,  
Primus Trust Zrt. 
 
Dr. Magyar Csaba 
igazgatósági tag,  
Primus Trust Zrt. 
 
Időpont és helyszín: 
 

2016. október 12. szerda 
10 -13.15 óráig 
Regisztráció 9.00 órától. 
 

Hotel Hungaria City Center 
1074 Budapest, Rákóczi út 90. 
 
Részvételi díj: 
 

24 900 Ft + áfa / fő 

 

Ellátás: 

Kávé, tea, sütemények, szendvics. 
 
 

Jelentkezési feltételek: 
 

A jelentkezés fizetési kötelezettséget 
von maga után. A részvételi díjat 
számlánk alapján szíveskedjen utalni.  
 

A részvételi díj tartalmazza a reggeli 
büfé, az üdítők, kávé költségeit, 
melyek közterheit a résztvevő 
cégének kell megfizetni. Ezért a 
számlát megbontjuk felnőttoktatásra 
és étkezésre. 
  

Lemondást csak írásban fogadunk el 
a rendezvényt megelőző 3. 
munkanapig. Ezt követő lemondás 
esetén a részvételi díj 50% + áfa 
költségét adminisztrációs díjként 
számlázzuk. Lemondás hiányában a 
teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. 

  
Ajánló: 

A bizalmi vagyonkezelési szerződések (trust) létrehozását a  
2014. március 15-óta hatályos 2013. évi V. törvény, az új Polgári 
Törvénykönyv vezette be magyar jogrendszerbe. Ma már több, 
kontinentális jogrendet alkalmazó országban is lehet trustot 
létrehozni és a magyar gazdasági életben is megjelent az igény a 
rugalmasan alkalmazható bizalmi vagyonkezelői jogviszony 
szabályozására. Előadóink gyakorlatorientáltan ismertetik a 
lehetőségeket, a hatályos jogszabályokat.  
 

Témakörök: 

Vagyonvédelem és privacy – „van élet az offshore után”   
▪ A vagyonvédelem és a személyes vagyonnal kapcsolatos 
nyilvánosság jelenkori kihívásai és a bizalmi vagyonkezelés, mint 
ezekre válaszul szolgáló intézményrendszer ▪ Transzparencia - 
hatékonyság, diszkréció ▪ A bizalmi vagyonkezelés felépítése, felek 
a jogviszonyban, lehetőségek, korlátok, jogszabályi háttér ▪ 
Nemzetközi adóinformáció csere és a bizalmi vagyonkezelés  
▪ A nemzetközi információcsere adóügyi vetülete, a hagyományos 
rendszerek kihívásai, a bizalmi vagyonkezelés elhelyezkedése az 
információcsere új világában ▪ Rugalmas üzleti megoldások  ▪ 
Gyakorlati megoldások, hasznos ötletek, kiaknázható lehetőségek ▪ 
Konzultáció  
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System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪ Fax: 788-26-65 ▪ 
E-mail: szervezes@systemmedia.hu ▪ Web:  www.systemmedia.hu  

 
 
 
 

Cégnév:  ..........................................................................................  

 

Cím:   ...........................................................................................  

 

Jelentkező neve:   ............................................................................  

 

Beosztás:  ................................  E-mail: ...........................................  

 

 Telefon:  ...............................  Fax:  ...............................................  
 
 
 

 

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 

Elektronikus számlát kérek:   �     E-mail cím: .........................................   

Hozzájárulok, hogy a jövőben személyre szólóan küldjék meg oktatási 
tájékoztatójukat, valamint hogy a System Media Kft. a rendezvényen az előadásról 
kép- és hanganyagot rögzítsen, és azt oktatási céljaira felhasználja. A jelentkezési 
feltételeket elfogadom: 
 
 
 

Kelt: 2016……………………………..    P. H. ……………………………………………………….  
 


