
 
 
 
 
 
 

                                                

GULYÁS BETTINA 

A VEZET  ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓ FOGALMA  
A MAGYAR JOGBAN∗

BEVEZETÉS 

Ha több ember együtt dolgozik, szükségszerű, hogy legyen olyan személy, aki a 
tevékenységet összehangolja, irányítja. A vezet k töltik be ezt a szerepet már az 
emberi társadalom kezdetei óta. Szerepük a munkaszervezetben is hasonló: 
felel sek az általuk vezetett szervezeti egység termelésének eredményességét, a 
tevékenységben részt vev  emberek munkahelyi közérzetéért, magatartásáért. 
Megtervezik és megszervezik az er források összehangolt működtetését, irá-
nyítják és ellen rzik a működési folyamatokat. Ehhez szükséges egy kisebb-
nagyobb közösség napi 8-10 órás munkahelyi tevékenységének befolyásolása.1

De miért is fontos munkajogi szempontból, hogy ki a vezet ? A vezet k ki-
emelt szerepet töltenek be a munkaszervezetben, az „átlag” munkavállalónál 
szélesebb jogkörrel rendelkeznek, éppen emiatt nagyobb a felel sségük is. Ezért 
a világon mindenütt, ahol van rájuk vonatkozó szabályozás, az szigorúbb felté-
teleket határoz meg a jogviszony létesítését, tartalmát illet en. Nincs ez más-
képp Magyarországon sem. Az Munka Törvénykönyvér l szóló 1992. évi XXII. 
törvény (a továbbiakban: Mt.) X. fejezetében találhatjuk a vezet kkel kapcsola-
tos munkajogi szabályokat. 

Munkajogi helyzetüket vizsgálva, Magyarországon a rendszerváltást megel -
z en az (állami) vállalatok vezet it kvázi állami hivatalnokoknak tekintették. A 
rendszerváltozást követ en helyükbe kerültek a menedzserek.2 A piacgazdaság 
rendszerében az állami vállalatok helyett a magánmunkáltatók, ezeken belül is a 
gazdasági társaságok kerültek túlsúlyba. Ezek működését a gazdasági társasá-
gokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény (a továbbiakban: Gt.) szabályozza els d-
legesen. A társaságnál foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyára pedig az 
Mt-t kell alkalmazni, a Gt. 8. § (1) bekezdése alapján. Az Mt. 188. § (1) bekezdé-
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se szerint vezet  állású munkavállaló a munkáltató vezet je és helyettese. A Gt. 
szerint pedig a társaság ügyvezetését a vezet  tisztségvisel k látják el, akik áll-
hatnak munkaviszonyban, de megbízási jogviszonyban is (a 30. § (3) bekezdésé-
nek értelmében). Itt tehát rögtön felmerül a probléma, hogy ki tekinthet  veze-
t  állásúnak. Annyit már itt el rebocsátanék, hogy a munkaviszonyban álló ve-
zet  tisztségvisel t mind az elmélet, mind a gyakorlat vezet  állású munkaválla-
lónak tekinti. Ez azonban számos problémát keletkeztet, mivel kérdés, hogy 
melyik törvényt, a Gt-t vagy az Mt-t kell rájuk alkalmazni, illetve hogyan lehet a 
két jogszabályt együttesen alkalmazni. Ezek ugyanis több kérdésben jelent sen 
eltérnek, aminek természetesen f  oka az, hogy a Gt. a polgári jog, az Mt. pedig 
a munkajog területére tartozik. De nemcsak a vezet  tisztségvisel k esetében 
merülnek fel problémák, hanem az olyan munkáltatóknál is, amelyek nem gaz-
dasági társasági formában működnek, és az olyan munkavállalóknál is, akik fon-
tos pozíciót töltenek be a munkaszervezetben, de nem vezet  tisztségvisel k. 
Az  esetükben a legfontosabb az, hogy mikor tekinthet k egyáltalán vezet k-
nek. 

Mik is azok a feltételek, amelyek oly lényegessé teszik egy munkavállaló szá-
mára, hogy vezet nek min sül-e? Ezek részletes ismertetése meghaladja e dol-
gozat kereteit, ezért csak nagy vonalakban szeretném megvilágítani a lényege-
sebb szempontokat. Ma az Mt. szerint a vezet re nem terjed ki a kollektív szer-
z dés, így az abban szerepl  garanciák, juttatások stb. sem. Rendes felmondását 
nem kell a munkáltatónak megindokolni, nem vonatkozik rá a felmondási id  és 
a felmondási védelem (azaz például akkor is fel lehet neki mondani, ha beteg). 
A rendkívüli felmondás jogát is az általános egy évnél hosszabb, három éves 
objektív határid vel gyakorolhatja a munkáltató. A bizalmi viszony indokolja, 
hogy a vezet  további munkaviszonyt (vagy munkavégzésre irányuló jogvi-
szonyt) munkáltatója hozzájárulása nélkül nem létesíthet. Szigorú összeférhetet-
lenségi szabályok vonatkoznak nemcsak rá, hanem bizonyos esetekben még 
közeli hozzátartozóira is. Igaz, hogy munkaidejét maga állapíthatja meg, de emi-
att rendkívüli munkavégzés címén külön juttatás nem illeti meg. Fontos, hogy 
az általánosnál hátrányosabb szabályok vonatkoznak a vezet  munkavállaló 
kártérítési felel sségére is. A munkavállalók munkajogi felel ssége er teljesen 
korlátozott (alapvet en félhavi munkabérük erejéig felelnek), míg a vezet k 
vezetési kötelezettségeik és az összeférhetetlenségi szabályok megsértéséért a 
polgári jog szabályai szerint, azaz a teljes kárt meg kell téríteniük. Egyéb kár-
okozás esetén is tizenkét havi átlagkeresetükkel felelnek. Látható tehát, hogy egy 
munkavállalónak egyáltalán nem mindegy, hogy vezet nek min sül-e. Persze, 
mint tudjuk, a vezet k ezen fokozott felel sségét általában ellentételezi a maga-
sabb jövedelem. Ugyanakkor a törvény mégis f ként csak a vezet k kötelezett-
ségeit tartalmazza. Tehát, ellentétben a munkajogi szabályozás be nem vallott, 
de elvárt céljával, itt nem annyira a munkavállalót védi, hanem inkább a munkál-

 



tatót. Természetesen indokolható ez azzal, hogy a vezet k nincsenek olyan ki-
szolgáltatott helyzetben, mint mondjuk egy gyári munkás, de mint azt 
Prugberger Tamás megállapítja, a vezet  is munkajogi függ ségben van.3 Hi-
szen, éppen az összeférhetetlenségi szabályok miatt nem vállalhat máshol is 
munkát, nem lehet máshonnan jövedelme, és a konjunktúra idején biztosnak 
tűn  állását egy gazdasági válság nyomán igen könnyen elveszítheti.  

A vezet k jogviszonyának munkajogi szabályozása egyébként viszonylag új 
keletű, munkajogi védelmük pedig még inkább. Kezdetben úgy gondolták, egy-
általán nem szorulnak rá a munkajog és szociális jog védelmére. A nagyvállalat-
ok létrejöttével azonban ez tarthatatlanná vált, és a XX. század elején, 1918-ban 
megalakult az els , vezet ket tömörít  szervezet,4 a II. világháború után pedig 
létrehoztak egy nemzetközi szervezetet, melynek csúcsszerve a párizsi 
Confederation des Cadres. 

A szabályozás technikáját tekintve a különböz  országokban többféle meg-
oldás alakult ki. A francia-svájci modellben, ahol van külön munkajogi törvény, 
ez tartalmaz speciális rendelkezéseket, melyeket a vezet kre kell alkalmazni. A 
német jog szintén hasonló módszerrel szabályoz, de ott nincs egységes munka-
jogi kódex. Az Egyesült Államokban és Spanyolországban külön jogszabály 
vonatkozik a vezet kre, míg Nagy-Britanniában nincsen semmilyen speciális 
szabályozás. A dán megoldás egyedi: országos szintű kollektív szerz dés tér ki a 
vezet kre is.5 A magyar Mt. szabályozási technikája 1967 óta gyakorlatilag vál-
tozatlan (ekkor jelent meg el ször a vezet  állású dolgozó fogalma jogszabályi 
szinten): néhány eltér  rendelkezés meghatározása mellett az általános szabá-
lyokat rendeli alkalmazni a vezet kre is. Ezért tehát a magyar megoldás a fran-
cia-svájci modellhez áll közel. 

A VEZET  FOGALMA A KORÁBBI MAGYAR JOGBAN 

A vezet  fogalmát a magyar tételes munkajogba az 1967. évi II. törvény (a to-
vábbiakban: II. Mt.), pontosabban annak végrehajtási rendelete, a 34/1967. (X. 
8.) Korm. rendelet vezette be. E rendelet 111. § (2) bekezdése szerint vezet  
állású dolgozók az osztályvezet k, az ezekkel egy tekintet alá es  és az ezeknél 
magasabb beosztású dolgozók, magasabb vezet  állású dolgozók pedig a vállalat 
igazgatója és helyettesei. A költségvetési rendszerben gazdálkodó szervek, pénz-
intézetek, vasutak, posta, valamint az egyéb nem vállalati formában működ  
szervek tekintetében a magasabb vezet  állásúak körét a miniszter határozza 
meg. A vállalat tehát az állami vállalat volt.  

1980. február 1-jét l a szabályozás némileg differenciáltabbá vált a 8/1978. 
(II. 1.) MT rendelet nyomán. A vezet  állású dogozó fogalma annyiban válto-
zott, hogy bekerült a „munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott 



vezet ” kitétel a jogszabályba, valamint új alcímként az „állami vállalat maga-
sabb vezet  állású dolgozóira vonatkozó eltér  rendelkezések” alcím. Ez azon-
ban nem tartott sokáig, a 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet amellett, hogy átszá-
mozta a jogszabályt, megszüntette az összes ide vonatkozó alcímet (vezet  állá-
sú, magasabb vezet  állású, állami vállalat magasabb vezet  állású dolgozója). A 
tartalom azonban nem változott. Témánk szempontjából jelent sebb változás 
1983. január 1-jét l következett be, amikortól is csak a vállalat igazgatója min -
sült magasabb vezet  állásúnak (76/1982. (XII. 15.) MT rendelet által módosí-
tott 86. § (2) bek.). A rendelet szerint ezek körét az államigazgatási és az igaz-
ságszolgáltatási szerveknél az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnöke, a költ-
ségvetési rendszerben gazdálkodó szervezetek, a pénzintézetek, a vasutak, a 
posta, a hajózás és a légiközlekedés, valamint a nem vállalati formában működ  
szervezetek tekintetében a miniszter a Hivatal elnökével egyetértésben határoz-
za meg. Visszakerült továbbá az állami vállalat magasabb vezet ire vonatkozó 
alcím. A 27/1989. (III. 25.) Korm. rendelet hozott újabb elemet a szabályozás-
ba: a magasabb vezet k körébe emelte a gazdasági társaság vezet  tisztségvise-
l jét is.6 Ez a meghatározás élt az új, 1992. évi Mt. hatályba lépéséig. A vezet  
állású dolgozók köre nem változott. 

Az 1992-ben hatályba lépett új Mt. a vezet  állású dolgozó helyett a vezet  
állású munkavállaló fogalmát alkalmazza, immár törvényi szinten szabályozva. 
Az eredeti 188. § (1) bekezdése szerint vezet  állású munkavállaló csak a mun-
káltató vezet je. A (3) bekezdés alapján pedig a vezet  helyettesére, valamint 
arra, akit a tulajdonos, illetve a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv ilyennek mi-
n sít, az Mt. vezet kre vonatkozó, meghatározott szabályait alkalmazni kellett 
(ezek eredetileg: az összeférhetetlenségi szabályok és az, hogy a rendkívüli mun-
kaid ben történ  munkavégzésért – eltér  megállapodás hiányában – ellenérték 
nem illeti meg7). Ezzel tehát úgy tűnik, a jogalkotó továbbra is a korábbihoz 
hasonló, kétlépcs s rendszert kívánt fenntartani. Csakhogy, mint láttuk, a ko-
rábbi jogszabályok (kormány- és miniszteri rendeleti szinten is) részletesen 
meghatározták, ki a vezet  illetve a magasabb vezet . Az új Mt. azonban erre 
igen kevés támpontot adott. Ezért az 1999. évi LVI. törvény megváltoztatta a 
fogalom-meghatározásokat: vezet  állású a munkáltató vezet je és helyettese, a 
vezet  állásúnak min sítéshez pedig az is szükséges már, hogy az illet  munka-
köre a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelent ségű legyen. 
Ugyanakkor továbbra sem került közelebbi megjelölés a törvénybe a vezet  
fogalmát illet en.  

 



A VEZET K FOGALMÁVAL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁK  
A HATÁLYOS JOGBAN 

A VEZET  

Mint arra a bevezetésben már utaltam, gazdasági társaság munkáltató esetén a 
vezet  tisztségvisel k vezet  állású munkavállalónak tekintend k, ha munkavi-
szonyban állnak, hiszen kétségtelen, hogy k állnak a társaság élén, vezetik azt, 
ebb l következ en vezet k. Ez az értelmezés nem is vitatott az elméletben, már 
csak azért sem, mert, mint láttuk, a II. Mt. 1989. március 25-én hatályba lép  
módosítása már kifejezetten kimondta, hogy a gazdasági társaság vezet  tiszt-
ségvisel je (az akkori szóhasználattal) magasabb vezet  állásúnak min sül Az 
értelmezés megmaradt a törvény hatályon kívül helyezését követ en is, vélemé-
nyem szerint helyesen. 

A Gt. 21. § (2) és (3) bekezdése szerint vezet  tisztségvisel  közkereseti és 
betéti társaságnál az üzletvezetésre jogosult tag (tagok), közös vállalatnál az 
igazgató, korlátolt felel sségű társaságnál az ügyvezet  (ügyvezet k), részvény-
társaság esetén pedig – zártkörűen működ  részvénytársaság alapító okiratának 
eltér  rendelkezése hiányában – az igazgatóság tagjai. Ugyanakkor van olyan 
álláspont is, mely szerint ha egy társaságnál nincs munkaviszonyban álló vezet  
tisztségvisel , akkor nincs vezet  állású munkavállaló,8 azaz csak és kizárólag a 
vezet  tisztvisel k tekinthet k vezet  állásúaknak. Ez er sen vitatható nézet. 
Kétségtelen az, hogy az adott cég méretét l függ, hogy milyen a munkaszerve-
zet, van-e hierarchizált rendszer, de véleményem szerint nagy mértékben leegy-
szerűsít  a fent hivatkozott kijelentés. A kis családi bt-kben, kft-kben persze 
nem valószínű, hogy többszintű vezetési struktúra alakuljon ki, de egy nagyobb 
cégnél szükség lehet az irányítási szintek megosztására és elkülönítésére a társa-
ság Gt. szerinti ügyvezetését l. A nagyobb vállalatoknál pedig elkerülhetetlenül 
szükséges egy munkaszervezeti hierarchia, a működ képesség érdekében. Ez így 
volt már az állami vállalatok idején is (lásd az el z  pontot), és a Nyugat-
Európában és Észak-Amerikában kialakult szervezési módszerek szerint is ez a 
járható út. Azaz a vezetés fels  szintjeit alkotják els sorban a társaság vezet  és 
felügyeletet ellátó tisztségvisel i, akik tiszteletdíjért, megbízáshoz hasonló jogvi-
szonyban látják el tevékenységüket. Közülük azok, akik a társaság rendszeres 
képviseletét látják el, a vállalati szervezetet és a társaság működését legfels bb 
szinten irányítják, munkaviszonyban is állnak. Általában az igazgatóság tagjai 
még a reszort-igazgatók, a termelési-műszaki igazgatók, a gazdasági és személy-
zeti igazgatók. ket követik a f osztály- és osztályigazgatók, valamint az egyes 
részlegek vezet i. Az ilyen jellegű megoldások a multinacionális cégek megjele-
nése és a szervezéstudomány fejl dése révén Magyarországon is elterjedtek. 



Mivel az Mt. igen szűkszavú annak meghatározásában, hogy kik a vezet k, 
az elmélet próbál meg támpontokat adni. A munkaviszonyban álló vezet  tiszt-
ségvisel kön túl az egyéb vezet kre nézve legcélszerűbb megoldás az, ha a 
munkáltató szervezeti és működési szabályzatában, vagy más bels  szabályzatá-
ban (pl. munkaügyi szabályzat) határozza meg, hogy kik a vezet  állású munka-
vállalók. Ezzel elkerülhet k a kés bbi viták. Ezen az állásponton van például 
Pál Lajos és Wellmann György is.9 A nagy vállalatoknál ez természetes, azonban 
például egy kft-ben nem biztos, hogy van ilyen szabályzat, ezért is szükséges 
olyan elhatároló ismérvek megállapítása is, melyek alapján eldönthet , hogy ki a 
vezet . Fabók András szűkebb és tágabb értelemben vett vezet ket különböztet 
meg: szűkebb értelemben a munkaszervezet élén álló személy, tágabb értelem-
ben pedig, és  ezt fogadja el, a munkáltatói jogok gyakorlására, a munkaszerve-
zet irányítására, a társaság üzleti képviseletére jogosult személy, azaz a Gt. sze-
rinti vezet  tisztségvisel .10 Pál Lajos szerint ha a társaságnál van munkavi-
szonyban álló vezet , aki nem vezet  tisztségvisel , vizsgálni kell, hogy „a 
munkavállaló számára valóban rendelkezésre állnak-e azok a jogosítványok, 
melyek lehet vé teszik számára a társaság működésének érdemi befolyásolá-
sát”.11 Balassa Tamás a német üzemi tanácsi törvényt idézi, mely ad egy megha-
tározást a német jog szerinti vezet  állású alkalmazottra, aki nem áll a törvény 
hatálya alatt. E szerint vezet  az, aki munkavállaló felvételére vagy elbocsátására 
jogosult, vagy általános meghatalmazással, illetve prokúrával rendelkezik, vagy 
egyéb olyan jelent s feladatokat végez, melyek a munkáltató fennállása szem-
pontjából elengedhetetlenek, amennyiben a döntéseit szabadon alakíthatja, illet-
ve a feladat ellátásához különleges szakértelem és tapasztalat szükséges.12 A 
német bírói gyakorlat szerint pedig a vezet  a vállalat szempontjából jelent s 
vállalkozási (rész) feladatot lát el, és ezek körében önálló döntési hatáskörrel 
bír.13

A német jogban egyébként a társaságok élén álló vezet  tisztségvisel k 
(Organmitglieder) általában nem is állhatnak munkaviszonyban, tisztségük kine-
vezéssel keletkezik.14 Radnay József indokoltnak látná a német struktúrának az 
átvételét, azaz a vezet  tisztségvisel ket követik a vezet  állású munkavállalók, a 
vezet  állásúnak tekintend k és végül az egyéb vezet  alkalmazottak.15 Hasonló 
állásponton van Prugberger Tamás is. Az  megkülönböztetése szerint Nyugat-
Európában a gazdasági társaságok tisztségvisel i állnak a hierarchia élén, rájuk a 
társasági, polgári jogi szabályok vonatkoznak, míg a munkajog hatálya alá a ve-
zet  állásúak és az alkalmazottak tartoznak. A gyakorlatban azonban a két szint 
összeolvad, a vezet  tisztségvisel ket beválasztják az igazgatóságokba, hogy 
jobban köt djenek a céghez, és fizetésük, valamint tiszteletdíjuk egy magas ösz-
szegű fizetésben olvad össze.16

A magyar bírói gyakorlat a vezet i min ség kérdésével még nem foglalkozott 
részletesen, közzétett bírósági határozat csak egy van, amely a helyettesre vo-

 



natkozik, ezért a következ  pontban lesz róla szó. Márkus Anett idéz egy, a 
Székesfehérvári Munkaügyi Bíróság el tti ügyet, melyben a bíróság megállapí-
totta, hogy a felperes „kvázi” vezet  állásúnak min sül, mert a társaság ügyve-
zet je külföldi volt, ritkán tartózkodott Magyarországon, és a felperesre bízta a 
piacszerzés és a pénzügyek feletti rködés feladatát.17

Véleményem szerint ahhoz, hogy egy munkavállaló a törvény erejénél fogva, 
ex lege vezet  állású munkavállalónak min süljön, és kiterjedjenek rá az Mt. X. 
fejezetének szigorúbb szabályai, a munkáltatónál betöltött státusz vizsgálata 
során els sorban arra kell figyelemmel lenni, hogy: 
− rendelkezik-e döntési jogosultsággal, illetve hogy  
− ez milyen fokú; továbbá hogy 
− van-e képviseleti joga 
− amennyiben munkáltatói jogokat gyakorol más munkavállalók felett, az is 

arra utalhat, hogy vezet  pozíciót tölt be.18 (Munkáltatói jogokon itt a 
közvetlen utasításadás jogát, a munkavégzés irányítását is értem.) Ezen 
felül 

− a munkakör megnevezése, illetve a munkaköri leírás is támpontként 
szolgálhat. 

Az azonban kétségtelen, hogy mindig csak az eset összes körülményeit mérle-
gelve, a munkaszervezet teljességét áttekintve lehet eldönteni, hogy vezet nek 
min síthet -e az adott munkavállaló. Ugyanakkor véleményem szerint fontos 
lenne, hogy a jogalkotó közelebbi kritériumokat is meghatározzon a vezetéssel 
kapcsolatban, a nem kell en világos helyzet ugyanis a munkavállalóknak okoz 
hátrányt. Természetesen nem lehet minden esetre kiterjed  szabályozást alkotni, 
de a jelenlegi meghatározás túl általános. A jogesetek hiánya arra utalhat, hogy a 
kérdés pusztán elméleti, de ett l függetlenül nem kerülhet  meg. 

A VEZET  HELYETTESE 

A vezet  helyettese is hasonló problémákat vet fel. A Gt. ugyanis nem ismeri a 
helyettes fogalmát. Ennek megfelel en ha pl. egy kft-nél működik ügyvezet -
helyettes, az nem lesz vezet  tisztségvisel , vezet  állású munkavállaló viszont 
lehet. Természetesen itt is legcélszerűbb az SZMSZ-ben, vagy más bels  sza-
bályzatban rendezni a kérdést.  

Egyetértek Wellmann Györggyel és Pál Lajossal abban, hogy a munkavállaló 
beosztása, munkakörének megnevezése önmagában nem lehet dönt .19 Ahhoz, 
hogy a törvény erejénél fogva vezet nek min süljön, szükséges az is, hogy tény-
legesen a vezet  helyettese legyen. Wellmann szerint ha a vezet  távolléte ese-
tén az illet  valóban a vezet  jogkörében jár el, szervezetszerűen helyettesíti t, 
ténylegesen helyettesnek min sül. Pál Lajos ehhez hozzáteszi, hogy bár vizsgál-
ni kell a munkavállaló munkakörének az adott munkaszervezetben való hierar-



chikus elhelyezését, de az ehhez kapcsolódó hatás- és feladatköröket is, ezért  
nem látja elegend nek a helyettesítésre való jogosultságot. Pál Lajos akkor te-
kinti helyettesnek a munkavállalót, ha amellett, hogy a szervezet felépítésében a 
vezet t követ  második vonalban helyezkedik el, ehhez olyan hatás- és feladat-
köri szabályozás kapcsolódik, amely lehet vé teszi számára, hogy a munkáltató 
működésére, gazdálkodására döntéseivel meghatározó befolyást gyakoroljon. 
Kétség esetére a 188/A. § szerinti min sítést javasolja.20

A helyettessel kapcsolatban született egy viszonylag friss bírósági határozat. 
Ebben a bíróság egy kft. gazdasági igazgatójának helyettesi min ségét állapította 
meg annak alapján, hogy az ügyvezet  „távolléte és akadályoztatása esetén az 
ügyvezet  teljes jogkörében járhat el, és e hatáskörénél, feladatainál fogva meg-
határozó befolyással rendelkezik a munkáltató működésére”. A tényállás szerint 
a felperes gazdasági igazgató-helyettes 1989-t l töltötte be ezt a munkakört, egy 
megszakítással, 1994-97 között ugyanis ügyvezet  volt. 1999-ben munkaviszo-
nyát a munkáltató rendes felmondással, indokolás nélkül megszüntette. A felpe-
res sérelmezte a vezet vé min sítést. Mind az els -, mind a másodfokú bíróság 
az alperes szervezeti és működési szabályzata, a munkaszerz dés, a ténylegesen 
végzett feladatok, tanú- és egyéb bizonyítás alapján úgy ítélte meg, hogy a felpe-
res az ügyvezet  helyettese volt. A felperes felülvizsgálati kérelmében arra hi-
vatkozott, hogy munkaszerz dése nem tartalmazta azt, hogy vezet nek min -
sül, az SZMSZ pedig (amelyet egyébként  készített, még ügyvezet ként) ké-
s bb készült. A Legfels bb Bíróság ezt az érvelést nem fogadta el, mivel azt a 
körülményt, hogy az SZMSZ-t a felperes készítette, és azt 1997-ben, amikor 
újra igazgató-helyettes lett, nem módosították, úgy értékelte, a felperesnek tud-
nia kellett, hogy  az ügyvezet  helyettese. A Bíróság megállapította, hogy mivel 
a felperes önállóan volt jogosult a céget képviselni és jegyezni, hasonlóképpen a 
bankszámla felett rendelkezni, a díjazás és a mozgóbér tekintetében pedig az 
ügyvezet vel azonos elbírálás alá esett, az ügyvezet  helyettesének min sül, és 
mint ilyen, a munkáltató vezet jével azonos jogállású az Mt. 188. §-a alapján. 
Ennek megfelel en jogszerű volt az indokolás nélküli rendes felmondás (Legf. 
Bír. Mfv. I. 11.092/2000. BH 2002/414.). 

A törvény azzal, hogy a helyettesre is a vezet kre vonatkozó szabályokat 
rendeli alkalmazni, gyakorlatilag egy szintre helyezi ket. Ezáltal tulajdonképpen 
véleményem szerint elsikkad az a különbség, ami a helyettest helyettessé teszi: 
hogy a felel sséget els sorban a vezet , és nem a helyettes viseli. Természetesen 
a munkáltató szervezetét l függ, hogy milyen feladatai, jogai és felel ssége van 
egy helyettesnek, de éppen emiatt megfelel bbnek tartom az 1999-es módosí-
tást megel z  megoldást, amikor a helyettes, igaz, akkor is a törvény erejénél 
fogva, de csak szűkebb körben min sült vezet nek. 

 



A VEZET  BEOSZTÁSÚAK 

Az Mt. 188/A. §-a lehet vé teszi a tulajdonosnak, illetve a tulajdonosi jogokat 
gyakorló szervnek, hogy a munkáltató működése szempontjából meghatározó 
jelent ségű munkakört az Mt. bizonyos rendelkezéseinek alkalmazása tekinteté-
ben vezet nek min sítsen. Az ilyen munkavállalókat Fabók András nyomán a 
továbbiakban vezet  beosztásúnak nevezem.21  

Az Mt. eredeti szövege, mint láttuk, a vezet  helyettesét min sítette vezet  
beosztásúnak, a tulajdonos (szerv) pedig minden megkötés nélkül min síthette 
vezet nek munkavállalóját. Ez visszaélésekre adott lehet séget. Az 1999. évi 
LVI. törvény ezért, amellett, hogy átalakította a struktúrát, és a helyetteseket is 
vezet nek min sítette, a vezet  beosztású munkavállalók tekintetében részben 
kedvez bb, részben kedvez tlenebb helyzetet teremtett. Kedvez bbet annyi-
ban, hogy megkötötte a munkáltató kezét a min sítés kérdésében, és csak a 
munkáltató működése szempontjából meghatározó munkaköröket lehet már 
vezet nek min síteni, és err l a körülményr l írásban tájékoztatni kell a mun-
kavállalót; kimondta, hogy a munkaviszony fennállása alatt hozott döntés nem 
befolyásolja a munkavállaló munkaviszonyát; kiterjesztette a munkaid  és pihe-
n id  szabad felhasználását rájuk is; továbbá a felszámolási eljárással kapcsola-
tos rendelkezés hatálya alól kivonta ket. Kedvez tlenebbet viszont abból a 
szempontból, hogy a munkáltatói rendkívüli felmondás jogának objektív határ-
idejének meghosszabbítására vonatkozó rendelkezést, melyet a novella vezetett 
be, alkalmazni rendeli, és ami ennél is fontosabb, már a kártérítési szabályok egy 
részét is alkalmazni kell a vezet  beosztásúakra.22

A vezet  beosztásúak esetén tehát több jelent s kérdéssel is foglalkozni kell. 
Az els  kérdés, hogy ki min síthet. A törvény a tulajdonost, illetve a tulajdonosi 
jogokat gyakorló szervet hatalmazza fel. Gazdasági társaságoknál ez a legf bb 
szerv, illetve egyszemélyes társaságnál az egyedüli tag (részvényes). Ebb l kö-
vetkez en a részvénytársaság igazgatósága nem min síthet munkaköröket veze-
t nek. Ez különösen akkor érdekes, ha pl. a társaság szervezeti és működési 
szabályzatát az igazgatóság fogadja el, és ebben szerepel az is, hogy milyen 
munkaköröket min sítenek vezet nek23 (a kérdés természetesen nem vet dik 
fel az ex lege vezet knél). Nem gazdasági társaság munkáltatónál a szervezetre 
vonatkozó szabályozás határozza meg, ki a tulajdonos, illetve tulajdonosi jogo-
kat gyakorló szerv.  

A következ  probléma az, hogy mely munkakörökre alkalmazható ez a ren-
delkezés. Az Mt. 1999-es módosítása úgy tűnik, megoldotta ezt a korábban vi-
tákra okot adó kérdést. Kimondja ugyanis, hogy csak a munkáltató működése 
szempontjából meghatározó jelent ségű munkaköröket lehet vezet nek min sí-
teni. Így már nemcsak a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményébe ütközik 
az, ha pl. a vezérigazgató titkárn jét vagy sof rjét is vezet nek min sítik.24 Per-



sze arról továbbra is lehet vitatkozni, hogy mi a munkáltató működése szem-
pontjából meghatározó jelent ségű. Így fordulhatott el  a gyakorlatban, hogy 
egy épít ipari vállalkozás az épít munkásokat min sítette meghatározó jelent -
ségű munkakört betölt knek, és így vezet knek.  

Ismét problémát okoz tehát a túl tág törvényi megfogalmazás. És itt merül 
fel az a kérdés is, hogy van-e egyáltalán különbség (a min sítés kérdésében) a 
188. § értelmében vezet knek min sül k, és a vezet  beosztásúk között? Ehhez 
szorosan kapcsolódik az a probléma is, amit szinte minden szerz  kiemel, hogy 
itt munkakört min sítenek vezet nek, tehát a pozíciót betölt  személyében 
bekövetkezett változásra tekintet nélkül fennáll a min sítés. Csakhogy ez tulaj-
donképpen igaz az ex lege vezet kre is. Hiszen ha pl. egy kft-nél új ügyvezet t 
választanak, a régi már nem lesz vezet  állású munkavállaló, ha korábban az 
volt, az új viszont igen (feltéve természetesen, hogy munkaviszonyban áll). 
Ugyanez áll az egyéb menedzserekre is, hiszen nekik is valamilyen munkakörük 
van, ami a munkáltató vezet jévé teszi ket. Mindenesetre a vezet  beosztásúa-
kat megkülönbözteti a többi vezet t l, hogy csak az Mt. meghatározott rendel-
kezései tekintetében min síthet k vezet nek. Ezek: a rendkívüli felmondás joga 
gyakorlásának meghosszabbított határideje (190. § (3) bek.), az összeférhetetlen-
ségi, versenytilalmi szabályok (191. §), a munkaid , pihen id  beosztása (192. §) 
és a kártérítési szabályok egy része (193. § (2)-(4) bek.), azaz: az összeférhetet-
lenségi szabályok megsértésével okozott kárért polgári jogi felel sség, egyéb 
károkozás és a munkaviszony munkavállaló általi jogellenes megszüntetése ese-
tén tizenkét havi munkabér erejéig terjed  felel sség.  

Érdemes ezek után megvizsgálni, hogy milyen további szabályok vonatkoz-
nak csak a vezet kre. A kollektív szerz dés hatálya nem terjed ki rájuk, a hatá-
rozott idejű munkaviszonyuk az öt évet is meghaladhatja, a munkáltatói fel-
mondás indokolási kötelezettsége, a felmondási id , felmondási védelem nem 
terjed ki rájuk, a munkáltató elleni cs d- vagy felszámolási eljárás esetén el ször 
csak hathavi átlagkeresetüket kapják meg, valamint vezet i tevékenységük kere-
tében okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felelnek. 

Egyébként az Mt. 193/A. §-ának értelmében a kollektív szerz déssel kapcso-
latos, a határozott id re, rendkívüli felmondásra, cs d- és felszámolási eljárás 
esetén fizetend  bérre vonatkozó, valamint a kártérítési szabályoktól nem is 
lehet érvényesen eltérni. 

Az Mt. 193/A. §-a nem jelöli meg a 188/A. §-t olyanként, amelyt l nem le-
het eltérni. Így felmerülhet a kérdés, hogy kiterjesztheti-e a munkáltató az Mt. 
X. fejezetének a 188/A. §-ban nem említett rendelkezéseit is a munkavállalóra. 
Ez véleményem szerint amellett, hogy a rendeltetésellenes joggyakorlás tilalmá-
ba ütközik (Mt. 4. §), ellentétes a 13. § (3) bekezdésével is, amely szerint a felek 
a munkaszerz désben a törvényben meghatározottaktól csak a munkavállaló 
el nyére térhetnek el (ha az eltérést a törvény nem tiltja). A X. fejezet pedig a 

 



munkavállalóra szinte kizárólag az általánosnál hátrányosabb szabályokat tar-
talmaz. 

A törvény szerint további fontos követelmény, hogy a munkavállalót a mun-
kaviszony létesítésekor írásban kell tájékoztatni arról, hogy vezet  munkakört 
fog betölteni. Amennyiben a munkáltató a munkaviszony fennállása alatt kíván-
ja vezet vé min síteni a munkakört, az csak a munkavállaló beleegyezésével, a 
munkaszerz dés módosításával, az erre vonatkozó szabályok szerint lehetséges 
a 188/A. § (2) bekezdésének értelmében.25 Azaz megállapodás hiányában csak a 
munkakört betölt  következ  munkavállalóra lehet majd alkalmazni a szigorúbb 
szabályokat (de ezt vele már a munkaviszony létesítésekor írásban kell közölni, 
az (1) bekezdésnek megfelel en). Pál Lajos szerint ugyanakkor a munkavállaló 
munkaviszonyának megszüntetésére adhat alapot az, ha nem járul hozzá meglé-
v  munkakörének vezet vé min sítéséhez.26 Ez véleményem szerint nem elfo-
gadható, mert a munkáltatónak visszaélésre ad lehet séget. A munkaszerz dés-
ben azt a körülményt, hogy a munkakör a 188/A. § szerinti vezet nek min sül, 
úgy kell feltüntetni, hogy kitűnjön, ez nem megállapodási elem.27

KIZÁRÓ OKOK 

Az Mt. általában nem rendelkezik arról, hogy egy munkakört ki tölthet be. Ezt a 
munkáltatóra bízza, legfeljebb jogi lehet ségeket biztosít a legmegfelel bb 
munkavállaló kiválasztására (pl. pályázat).  

A vezet k esetén azonban kicsit más a helyzet. A Gt. ugyanis sok összefér-
hetetlenségi szabályt állapít meg a vezet  tisztségvisel kre, amelyek relevánsak 
akkor is, ha munkaviszonyban állnak. Ezek között vannak a kizáró okok is. 
Ezek olyan szabályok, melyek alól a társaság sem adhat felmentést (abszolút 
korlátok). Így nem lehet vezet  tisztségvisel  (bár adott esetben vezet  állású 
munkavállaló igen) akit bűncselekmény elkövetése miatt joger sen szabadság-
vesztés-büntetésre ítéltek, amíg a büntetett el élethez fűz d  hátrányos jogkö-
vetkezmények alól nem mentesült; akit valamely foglalkozástól joger sen eltil-
tottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet folytató gazdasági 
társaságban; a társaság fizetésképtelenségének joger s megállapítását (a felszá-
molás elrendelését) követ  három évig az, aki a felszámolást elrendel  joger s 
végzés meghozatalának napját megel z  két évben legalább egy évig a felszá-
molásra került társaságnál vezet  tisztségvisel  volt, kivéve ha megbízatásra 
kifejezetten a felszámolás elkerülése érdekében került sor; a társaságnak a cég-
jegyzékb l hivatalbóli törlési eljárás következtében történ  törlését követ  két 
évig az, aki a törlést megel z  évben a társaságnál vezet  tisztségvisel  volt (Gt. 
23. §). Ezen kívül ilyen abszolút korlátnak min sül az, hogy egy személy legfel-
jebb három gazdasági társaságnál lehet vezet  tisztségvisel , így a negyedik és 
minden további tisztség betöltésére vonatkozó megállapodás mind cégjogi, 



mind munkajogi értelemben semmis. Nem lehet az sem vezet , aki a társaságnál 
a felügyel  bizottság tagja vagy könyvvizsgáló (25. § (3) bek., 43. § (1) bek.), s t 
ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, és annak egyik tagja (részvényese), 
vezet  tisztségvisel je, vagy vezet  állású munkavállalója végzi a könyvvizsgála-
tot a társaságnak,  sem lehet a társaság vezet  tisztségvisel je (43. § (2) bek.). 

A kizáró okok fennállásának vagy bekövetkeztének munkajogi szempontból 
azért van jelent sége, mert így az olyan vezet  tisztségvisel vel kötött munka-
szerz dés, akivel szemben kizáró körülmény forog fenn, az Mt. 8. § (1) bekez-
désének értelmében, mint jogszabályba ütköz , semmis lesz. A 9. § szerint a 
semmis megállapodás érvénytelen, és mivel nem alkalmazható azon szabály 
sem, hogy az érvénytelen rész helyett a munkaviszonyra vonatkozó szabályt kell 
alkalmazni, hiszen az Mt. egyrészt nem tartalmaz a kérdésre vonatkozó rendel-
kezéseket, másrészt a helyzet természetéb l ered en sem orvosolható, csak a 
kizáró ok megszűnésével, ezért a munkaviszonyt azonnali hatállyal fel kell szá-
molni. 

AZ EGYES GAZDASÁGI TÁRSASÁGI FORMÁKNÁL FELMERÜL  
SPECIÁLIS KÉRDÉSEK 

Az egyes gazdasági társaságokra nézve a Gt. tartalmaz speciális szabályokat a 
vezet  tisztségvisel kkel kapcsolatban, amelyek munkajogi szempontból is rele-
vánsak. 

KÖZKERESETI TÁRSASÁG 

A közkereseti társaságnál a Gt. 86. §-a szerint a társasági szerz dés eltér  ren-
delkezése hiányában valamennyi tag jogosult az üzletvezetésre, és nem érvénye-
sül a tisztségviselés legfeljebb 5 éves határozott ideje (hiszen a tagság nem köt-
het  id höz), illetve az a szabály sem, hogy csak természetes személy lehet ve-
zet  tisztségvisel . Ennek az az oka, hogy az Gt. értelmében csak tagok jogosul-
tak az üzletvezetésre, és el fordulhat az is, hogy a társaságnak csak jogi személy 
tagjai vannak. 

A törvény azonban ezen a ponton szigorú értelmezés esetén ellentmondásba 
kerül önmagával, mint arra Szilágyi Zoltán felhívja a figyelmet.28 Ugyanis a 11. § 
szerint a társasági szerz désben fel kell tüntetni a vezet  tisztségvisel k nevét és 
lakóhelyét. Ennek alapján tehát csak akkor jogosult valamennyi tag az üzletveze-
tésre, ha a társasági szerz désben valamennyiük neve szerepel, mint vezet  
tisztségvisel . Mindenesetre ha valamennyi tag jogosított az üzletvezetésre, 
egyetértek Hágelmayer Istvánnéval abban, hogy ebben az esetben nem lehet 

ket vezet  állású munkavállalónak tekinteni.29 Erre azonban nincs is feltétlenül 

 



szükség, hiszen a közkereseti társaságok általában kis létszámúak (különösen ha 
minden tag üzletvezet ), nincs akkora munkaszervezetük, ami igényelné a hie-
rarchiát (s t igazából azt sem, hogy munkaviszonyban álljanak). Persze ha egy 
nagyobb társaságról van szó, több alkalmazottal, a körülmények alapján vezet  
állásúnak tekinthet k az üzletvezetésre jogosult tagok. A kkt. tagjai tevékenysé-
güket elláthatják tagsági jogviszony alapján, a társaság részére végzett személyes 
közreműködés keretében is. Ekkor a társasági szerz désben a Gt. 82. §-a szerint 
meg kell határozni a vállalt személyes közreműködés módját és tartalmát is. 

Az APEH is foglalkozott a gazdasági társaságok tagjainak a társasággal léte-
síthet  jogviszonyaival (2000/28-as számú iránymutatással módosított 
1997/148-as iránymutatás). Ezen iránymutatás alapvet  megállapítása, hogy 
munkaviszony csak akkor létesíthet , ha a munkáltató és a munkáltatói jogkör 
gyakorlójának személye elválik, illetve kell en elválasztható egymástól, valamint 
külön kell vizsgálni, hogy a munkavállaló utasításhoz kötöttsége, az alá-fölé 
rendeltség megvalósul-e. Ennek alapján a kkt. esetében az iránymutatás nem 
tartja lehetségesnek, hogy munkáltatói jogok gyakorlására feljogosított üzletve-
zetésre jogosult tagok munkaviszonyban álljanak, mert így egymás felett gyako-
rolnák a munkáltatói jogokat, ez pedig a munkaviszony lényegével nem egyez-
tethet  össze. Igaz, hogy a gazdasági társaságok esetében a vezet  tisztségvise-
l kkel kapcsolatos legfontosabb személyzetpolitikai jogokat a legf bb szerv 
gyakorolja (megválasztás, visszahívás, díjazás megállapítása). Csakhogy a mun-
kaviszony és a vezet  tisztségvisel i jogviszony elválasztható egymástól, és van-
nak más munkáltatói jogok is melyek nem a legf bb szerv hatáskörébe tartoz-
nak. Az adóhivatal nem munkajogi szempontból vizsgálja a szerz déseket, de a 
gyakorlatban érdemes megfontolni jogértelmezését. Az iránymutatás a munkál-
tatói jogok gyakorlására kizárólagosan feljogosított tag esetében is kizárja a 
munkaviszony létesítését, hasonló indokok alapján. 

A kkt-nál kérdések merülhetnek fel a jogi személy tag üzletvezetésével kap-
csolatban is. A Gt. kimondja, hogy a jogi személy az üzletvezetést a saját szer-
vezeti képviseletére jogosult természetes személy útján látja el, és a vezet  tiszt-
ségvisel kre vonatkozó személyi el írásokat rá kell alkalmazni (86. § (3)-(4) 
bek.). Kérdés azonban, hogy mikor lesz ez a személy vezet  állású munkaválla-
ló. Ha ugyanis munkaviszonyban áll, valószínűleg a jogi személlyel, s nem a kkt-
vel magával, így legfeljebb a jogi személynél lehet vezet . Természetesen nincs 
akadálya annak sem, hogy a kkt-vel is munkaviszonyt létesítsen. Ebben az eset-
ben (ha a tulajdonossal is munkaviszonyban áll) az összeférhetetlenségi szabá-
lyok alól (legalábbis a további munkaviszony létesítésének tilalma alól) minden 
bizonnyal felmentést fog kapni, hiszen a jogi személy tulajdonos a kkt-ben, nem 
konkurencia. Hágelmayer Istvánné részletesen elemzi a kérdést, és megállapítja, 
hogy a vezet  állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezések mindegyike al-
kalmazható a jogi személy nevében eljáró természetes személyre, mert vala-



mennyi, még a kártérítési szabályok is, csak természetes személyhez köt dhet-
nek.30

BETÉTI TÁRSASÁG 

A betéti társaság nagy mértékben hasonlít a kkt-hez, ezért a Gt. nagyrészt a kkt-
re vonatkozó szabályokat rendeli alkalmazni rá. Az üzletvezetés és képviselet 
tekintetében azonban van eltérés. F szabály szerint ugyanis a bt. kültagja erre 
nem jogosult, csak akkor, ha az  neve is szerepel a társaság cégnevében (Gt. 
102. §, 103. § (1) bek.). Kérdés, hogy a bt. beltagja állhat-e munkaviszonyban a 
társasággal. Az APEH idézett iránymutatása a bt. Beltagjára is kiterjeszti a mun-
kaviszony létestésének a kkt-nál említett korlátait. A munkaszerz dést az üzlet-
vezetésre jogosult másik beltaggal kötheti meg, legalábbis az iránymutatás meg-
állapításai szerint. Véleményem szerint ennek alapján az üzletvezetésre jogosult 
kültaggal (ha van ilyen) is köthet munkaszerz dést. De ugyanezek a megállapítá-
sok igazak a kültagra is. Ezek alapján adott esetben mind az üzletvezetésre jogo-
sult bel-, mind a kültag lehet munkavállaló, de a vezet  állásúakra vonatkozó 
rendelkezések alkalmazásának, hasonlóan a kkt-hez, általában itt sem látom 
létjogosultságát. 

Gyakorlati szempontból mindenesetre figyelembe kell venni azt is, hogy a 
munkáltatói jogok gyakorlása tekintetében igen problematikus lehet, ha egy 
kéttagú bt-ben (vagy kkt-ben) a tagok munkaviszonyban állnak. Polgári jogi 
értelemben a munkaszerz dést a társasággal, mint elkülönült (bár nem jogi) 
személyiséggel kötik, bárki is írja alá a társaság nevében. De, még akkor is ha a 
munkáltatói jogok gyakorlására, a kft-re vonatkozó szabályok analógiájára (Gt. 
150. § (2) bek. g) pont), a tagok gyűlését tekintjük feljogosítottnak, azt is ugyan-
ez a két személy alkotja. Kérdés, hogy az egyik hajlandó-e elfogadni azt, hogy a 
másik felette munkáltatói jogokat gyakorol. Ez persze függ a tulajdoni arányok-
tól is. Ha az egyik megszünteti a másik munkaviszonyát, az attól még tag, s t 
vezet  tisztségvisel  marad. Az így megromlott viszonyok pedig lehetetlenné 
tehetik a társaság működését. Érdemes tehát elkerülni a munkaviszonyt ilyen 
esetekben. 

KORLÁTOLT FELEL SSÉGŰ TÁRSASÁG 

A korlátolt felel sségű társaságok esetén az ügyvezet  már nemcsak a társaság 
tagja lehet, hanem kívülálló személy is, amint azt a Gt. 156. §-a külön ki is emeli, 
s egyszerre többen is betölthetik a tisztséget, a törvény nem állít fel számbeli 
korlátokat. Még itt is lehet ség van arra, hogy a társasági szerz dés valamennyi 
tagot feljogosítsa az ügyvezetésre és a képviseletre, ekkor ket kell ügyvezet -
nek tekinteni. Ebben az esetben természetesen, mint ahogy arról a kkt-nál szó 

 



volt, nem tekinthet k vezet  állásúnak. A törvény megengedi azt is, hogy a ta-
gok személyes közreműködést teljesítsenek a társaság részére, és ez mellékszol-
gáltatásnak fog min sülni, kivéve ha munkaviszonyban állnak – kiveszi azonban 
ebb l a körb l a választott tisztségvisel ket, így a vezet  tisztségvisel ket (131. 
§ (1) bek.). Azaz az ügyvezet  nem láthatja el tevékenységét személyes közre-
működés alapján, mellékszolgáltatásként.  tehát csak kétféle jogviszony alap-
ján tevékenykedhet: állhat munkaviszonyban, vagy megbízási jellegű jogvi-
szonyban. Természetesen amennyiben a társaságnak több ügyvezet je van, és 
mindegyikük munkaviszonyban áll, valamennyien vezet  állásúnak min sülnek. 

Az idézett APEH iránymutatás a kft-ben meghatározó tulajdoni részesedés-
sel rendelkez  tag esetében is kizárja a munkaviszony létesítésének lehet ségét. 
Ebben az esetben indokoltnak tűnik a korlátozás, hiszen a kft-re vonatkozó 
szabályok szerint (Gt. 158. § (1) bek.) például az ügyvezet  visszahívásához a 
taggyűlés legalább háromnegyedes szavazati többségére van szükség, és a több-
ségi tulajdonnal rendelkez  tag ezt meg tudja akadályozni. Egyszemélyes kft. 
esetén, ha nem a tag jogosult az ügyvezetésre és a képviseletre, a „küls ” ügyve-
zet  természetesen állhat munkaviszonyban, viszont ha a tag él a Gt. 172. § (2) 
bekezdésében biztosított lehet séggel, és  maga jogosult az ügyvezetésre és 
képviseletre, ténylegesen kizárt, hogy munkaviszonyban álljon, hiszen ekkor 
saját maga felett gyakorolná a munkáltatói jogokat. Ha nem  az ügyvezet , 
nincs akadálya, hogy munkaszerz dést kössön a társasággal, de kérdés, hogy 
ennek van-e értelme. 

Mivel a részvénytársaság igazgatóságának tagja, mint arról a következ kben 
szó lesz, e tevékenységét nem láthatja el munkaviszonyban, a vezet  tisztségvi-
sel k között a kft. ügyvezet je veti fel a legtöbb kérdést a Gt. és az Mt. együttes 
alkalmazása kapcsán. A legtöbb jogeset felperese is ügyvezet . 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

A részvénytársaságnál az igazgatósági tagság a Gt. 240. § (2) bekezdésének ér-
telmében erre irányuló munkaviszony keretében nem látható el. Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy a személy ne állhatna egyébként munkaviszonyban a társa-
sággal. És ilyen esetekben bármely más munkavállalóhoz hasonlóan kell vizs-
gálni, hogy vezet nek min sül-e a munkaköre alapján (természetesen minden 
valószínűség szerint olyan személyeket választanak be az igazgatóságba, akik 
felel s beosztásban vannak a cégnél, de ez nem kötelez ). 

L rincz György hívja fel a figyelmet egy fontos kérdésre az egyébként mun-
kaviszonyban álló, úgynevezett „bels ” igazgatósági tagokkal kapcsolatban.31 A 
Gt. 241. § (1) bekezdése szerint az igazgatóság testületként jár el, és a tagok 
egymás közötti hatáskör- és feladatmegosztásáról az igazgatóság által elfogadott 
ügyrendben kell rendelkezni. L rincz szerint el fordulhat, hogy az igazgatósági 



tag munkaköre és igazgatói feladatai részben fedik egymást. Ebben az esetben 
pedig felmerül a munkaszerz dés (egy részének) érvénytelensége a Gt. 240. § 
(2) bekezdésébe ütközés miatt. 

A részvénytársaságok esetében van egy másik speciális probléma is. Ez pedig 
a vezérigazgatói tisztség. A Gt. 244. §-a szerint a zártkörűen működ  részvény-
társaság alapító okirata úgy is rendelkezhet, hogy igazgatóság választására nem 
kerül sor, és az igazgatóság jogait a vezérigazgató gyakorolja. 

Vezérigazgató 

A vezérigazgatóval kapcsolatban az els  probléma már magának a Gt. 244. §-
ának értelmezésekor keletkezik. Szó szerinti értelmezéssel arra juthatunk, hogy 
ha egy rt-nél van igazgatóság, akkor nem lehet vezérigazgató, és fordítva. A 
gyakorlatban azonban számos társaság foglalkoztat vezérigazgatót az igazgató-
ság mellett. Ennek oka gyakran az, hogy a régi Gt. nem használta ezt a kifeje-
zést, de a cégek az általános képviseleti joggal felruházott, a társaság napi opera-
tív irányítását végz  munkavállalót (aki általában tagja, s t elnöke volt az igazga-
tóságnak – elnök-vezérigazgató) ilyen címmel ruházták fel.32 Az a kérdés, hogy 
az új Gt. a vezérigazgatót terminus technikusnak szánta-e. 

Az elmélet részben pro, részben kontra foglal állást. Sárközy Tamás, 
Wellmann György, Vezekényi Ursula például megengedhet nek tartja, hogy az 
igazgatóság léte kizárná a vezérigazgatói tisztség létrehozását.33 Sárközy Tamás 
azt is hozzáteszi, hogy a vezérigazgató lehet az igazgatóság elnöke, vagy annak 
tagja, de még ez sem szükséges. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy létezik egy 
vezérigazgatói cím és egy, a Gt. 244. §-a szerinti, az igazgatóság jogkörében 
eljáró, vezérigazgatói tisztség is. Ez az értelmezés felel meg inkább a gyakorlat 
igényeinek. (Megjegyzend , hogy például a kft. ügyvezet i is gyakran ügyvezet  
igazgatónak nevezik magukat, pedig ez sem szerepel a Gt-ben de használhatják 
akár a vezérigazgatói címet is, társasági jogilag akkor is ügyvezet k maradnak.34) 
Szűcs Gábor viszont az ellenkez  állásponton van, szerinte csak a Gt. 244. §-
ában meghatározottaknak megfelel  személy jogosult a vezérigazgatói cím 
használatára, ha pedig más személyek használnak ilyen címet, cégvezet nek kell 
tekinteni ket.35 A cégbírói konferencia sem tudott kialakítani egységes állás-
pontot, de a többség elfogadhatónak tarja a liberálisabb értelmezést.36 
Wellmann György arra a következtetésre jut, hogy tulajdonképpen három féle 
vezérigazgató van. Az els  a Gt. 244. §-a szerinti, szűkebb értelemben vett ve-
zérigazgató, aki az igazgatóság helyett, annak jogkörében jár el. A második az 
igazgatóság mellett (esetleg elnökeként eljáró) vezérigazgató, aki igazgatósági 
tagként vezet  tisztségvisel , de jogköre szűkebb, mint az els  csoportba tarto-
zóknak. Ezen személyek megnevezésére a „vezérigazgatói cím használatára 
jogosult igazgatósági tag” címet javasolja. A harmadik kategóriába taroznak az 

 



olyan, vezérigazgatói címmel felruházott alkalmazottak, akik nem tagjai az igaz-
gatóságnak, nem vezet  tisztségvisel k, jogilag cégvezet nek min sülnek.37

Mindennek témánk szempontjából azért van jelent sége, mert szoros össze-
függésben áll azzal a kérdéssel, hogy a vezérigazgató vezet  tisztségvisel -e vagy 
sem, és mint ilyen, az igazgatóság jogkörében eljáró személy, állhat-e, illetve 
minként állhat munkaviszonyban. Az irodalom nem egységes ebben a kérdés-
ben sem. A Gt. 244. §-a akként fogalmaz, hogy a vezérigazgató az igazgatóság-
nak a törvényben meghatározott jogait gyakorolja. Az igazgatóság tagjai pedig 
vezet  tisztségvisel k, és a 240. § (2) bekezdés értelmében tisztségüket erre irá-
nyuló munkaviszony keretében nem láthatják el. A cégbírói konferencia állás-
pontja szerint a vezérigazgató vezet  tisztségvisel .38 Hiszen ha nem lenne az, 
rá nem kellene alkalmazni a Gt. vezet kre vonatkozó, a társaság számára garan-
ciákat nyújtó szabályokat, míg az igazgatóság tagjaira igen.  

Ennek az értelmezésnek az analógiájára eljuthatunk oda, hogy a vezérigazga-
tó sem állhat munkaviszonyban. Ezt L rincz György és Pál Lajos sem tartja 
azonban elfogadhatónak. L rincz már azzal sem ért egyet, hogy a vezérigazgató 
vezet  tisztségvisel ,39 ebb l következ en minden további nélkül állhat munka-
viszonyban. Pál Lajos pedig úgy tekinti a vezérigazgatói munkakört és az igazga-
tóság jogainak gyakorlására vonatkozó lehet séget, mint egymástól független 
feladatköröket, és az igazgatósági joggyakorlást nem tartja a vezérigazgatói 
munkakörbe tartozónak.40 A cégbírói konferencia állásfoglalása nem egészen 
egyértelmű: „A vezérigazgató állhat munkaviszonyban a társasággal, de ameny-
nyiben a Gt. 244. §-a alapján az igazgatóság jogkörében jár el, a vezérigazgatói 
tisztségét, tevékenységét munkaviszony alapján nem gyakorolhatja.” Ez a meg-
állapítás egyébként azt er síti meg, hogy a vezérigazgató nem csak a 244. § sze-
rint végezheti tevékenységét. Azonban amennyiben az igazgatóság tagja (elnöke) 
egyben a vezérigazgatói címet is használja, problematikus a munkaviszony kér-
dése. Ugyanis, amint arról fentebb szó volt, az igazgatóság tagja állhat munkavi-
szonyban a társasággal, csak nem az igazgatósági tagsági tevékenységre vonat-
kozóan. Ha egyben vezérigazgató is, akkor véleményem szerint igencsak nehéz 
elválasztani a két tevékenységet. A Gt. meghatároz ugyan néhány feladatot, me-
lyet az igazgatóság köteles ellátni (pl. számviteli törvény szerinti beszámoló köz-
gyűlés elé terjesztése, a közgyűlés és a felügyel  bizottság tájékoztatása a társa-
ság ügyeir l, üzleti könyvek, részvénykönyv vezetése), de általánosságban ki-
mondja, hogy az igazgatóság az ügyvezet  szerv (240. § (1) bek.). De a vezér-
igazgatót is nyilvánvalóan azért foglalkoztatják, hogy a napi irányítást intézze. 
Azaz mind az igazgatóság, mind a vezérigazgató a társaság működésének opera-
tív irányítására hivatott, és a vezérigazgató szempontjából a helyzeten az sem 
változtat, ha a többi igazgatósági tag nem vesz részt a napi tevékenységben. Pál 
Lajos okfejtése éppen ezért nehezen megvalósíthatónak tűnik a gyakorlatban. 



Az igazgatóság mellett működ  vezérigazgató véleményem szerint minden 
további nélkül állhat munkaviszonyban, ha azonban az igazgatóság tagja is egy-
ben, megfontolandó, hogy érdemes-e munkaszerz dést kötni, hiszen ha a ve-
zérigazgatói és igazgatósági tagi feladatai akár részben fedik egymást, a Gt. 240. 
§ (2) bekezdésébe ütközés miatt semmis és így érvénytelen lehet a munkaszer-
z dés. Mindenesetre a vezérigazgatói cím használója, ha munkaviszonyban áll, 
szinte biztos, hogy vezet  állású munkavállaló is egyben (hiszen a társaság miért 
osztogatna ilyen címeket olyannak, aki nem is végez érdemi munkát?). 

Cégvezet  

A cégvezet  a Gt. 39. § (2) bekezdése szerint a társaság legf bb szerve által 
kijelölt, általános jellegű képviseleti joggal felruházott munkavállaló.41  

Cégvezet  minden társasági formánál működhet. A cégvezet nek meg kell 
felelnie a vezet  tisztségvisel kre vonatkozó rendelkezéseknek. Ez a megfogal-
mazás magában foglalja azt, hogy a cégvezet  nem vezet  tisztségvisel . Ez a 
kérdés tehát a vezérigazgatóhoz képest rendezve van. Az is bizonyos, hogy cég-
vezet  csak munkavállaló lehet. Ennek megfelel en munkaviszonyára az Mt. az 
irányadó, azonban itt is szóba jönnek a Gt. vonatkozó rendelkezései. Ez külö-
nösen az utasításadás kérdésére igaz: a cégvezet  ugyanis önállóan, de a vezet  
tisztségvisel k utasításainak megfelel en látja el tisztségét. Amennyiben az utasí-
tás jogszerűségét vagy célszerűségét vitatja, a felügyel  bizottsághoz fordulhat. 
Képviseleti jogát másra nem ruházhatja át. 

A cégvezet  tehát munkavállaló. Wellmann György szerint a cégvezet i és a 
munkavállaló egyéb munkaköre f szabály szerint elválik egymástól, bár azt sem 
tartja kizártnak, hogy a munkaviszony magára a cégvezet i munkakör ellátására 
jöjjön létre.42 Arról, hogy mi a cégvezet i munkakör, a Gt. alapján csak annyi 
következtetés vonható le, hogy a társaság képviseletét magában foglalja. A cég-
vezet i jogintézmény igen sokféleképpen alkalmazható a társaság igényei sze-
rint. A magyar gyakorlat azonban azt mutatja, hogy cégvezet t a társaság általá-
nos irányítására, napi ügyvezetésre alkalmaznak. A külföldi tulajdonú cégek pél-
dául gyakran cégvezet ként alkalmazzák magyarországi telepük vezet jét. Ez 
történt egy, a F városi Munkaügyi Bíróság el tt lezajlott per kapcsán is. Egy 
spanyol kft. magyarországi képviseletének vezetésére kötött spanyol nyelven 
munkaszerz dést a felperessel. Kés bb a társaság (spanyol) ügyvezet je fel-
mondott a felperesnek, aki ezt a bíróság el tt megtámadta, mondván, hogy  a 
munkaszerz dés szerint ügyvezet , ezért csak a legf bb szerv mozdíthatná el. A 
jogvita els sorban a spanyol nyelvű kifejezés többféle magyar értelmével volt 
kapcsolatos, azonban a bíróság megállapította, hogy a munkaszerz dés egyéb-
ként sem hozhatta volna létre az ügyvezet i tisztséget, mivel azt a Gt. alapján 
csak a legf bb szerv által választott személy töltheti be. Ráadásul a cégjegyzékbe 

 



a felperes cégvezet ként volt bejegyezve, és a társasági szerz dés ügyvezet ként 
egy másik személyt nevez meg. A felperes arra hivatkozott, hogy tényleges ügy-
vezet i feladatokat látott el Magyarországon, az alperes vezet jével folytatott 
tárgyaláson is a cég magyarországi teljes körű vezetésre kapott felhatalmazást. A 
bíróság ezt az érvelést nem fogadta el, mivel a Gt. rendelkezései kógensek, ügy-
vezet i megbízatás csak a legf bb szerv határozata alapján jöhet létre, amelyre 
az ügyben nem került sor.43

Elvileg lehet ség van arra is, hogy a cégvezet i min ség kevesebb jogosult-
ságot foglaljon magába, mint a legfels bb vezet é, s t a cégvezet  különbözhet 
csupán abban is a többi munkavállalótól, hogy képviseleti joga van. A cégnyil-
vántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi 
CXLV. törvény a cégjegyzéssel kapcsolatban azonban nem tartalmaz korláto-
zást atekintetben, hogy az csak vezet  tisztségvisel t illetne meg, vagy hogy a 
munkavállaló csak egy vezet vel együttesen jegyezhetné a céget. Azaz a társaság 
adhat egy munkavállalónak is önálló cégjegyzési jogot. Igaz, hogy ezt a létesít  
okiratban külön ki kell mondani, mert a Gt. 40. §-a szerint valóban az a f sza-
bály, hogy egyéb (azaz nem vezet  tisztségvisel  és nem cégvezet  – a Gt. sze-
rint az  cégjegyzési joga f szabályként önálló) képvisel  esetén együttes a cég-
jegyzési jog. Továbbá a Gt. szerint arra is lehet ség van, hogy a vezet  tisztség-
visel k az ügyek egy meghatározott csoportjára nézve munkavállalókat képvise-
leti joggal ruházzanak fel. A cégvezet nek tehát szélesebb jog- és feladatköre 
kell, hogy legyen, mint egy képviseleti joggal rendelkez  munkavállalónak, bizo-
nyos irányítási, vezetési jogköröket is kell, hogy gyakoroljon,44 különben mi 
értelme volna kinevezni, elegend  lenne cégjegyzési jogot adni egy alkalmazott-
nak. Ezek alapján a véleményem szerint a cégvezet  vezet  állásúnak min sül-
het, a törvény erejénél fogva. 

Pál Lajos szerint az általános képviseleti jog már megalapozza, hogy a cégve-
zet  vezet nek min süljön.45 Wellmann György viszont csak akkor tekinti veze-
t nek a cégvezet t, ha a tulajdonos (szerv) annak min sítette, az Mt. 188/A. § 
alapján.46 Ez ismét a vezet  Mt-beli fogalmának meghatározatlanságából ered. 
Valóban kérdés, hogy ha például egy kft. ügyvezet je munkaviszonyban áll, és 
van cégvezet  is, min sülhetnek-e mindketten a 188. § szerinti, ex lege veze-
t knek? A válasz valószínűleg az, hogy nem, azonban sok függ az eset körül-
ményeit l. Mint az el z  fejezetben idézett, Székesfehérvári Munkaügyi Bíróság 
által elbírált jogeset is mutatja, még olyan munkavállaló is min sülhet vezet -
nek, aki nem is cégvezet . Ha az ügyvezet  külföldi, vagy gyakran tartózkodik 
külföldön, de munkaviszonyban áll, elképzelhet , hogy az, aki itthon a cég 
ügyeit intézi, szintén a törvény alapján min süljön vezet nek. Ha nem áll mun-
kaviszonyban a vezet  tisztségvisel , és van cégvezet , akkor a helyzet 
egyértelműbb, de természetesen ekkor is vizsgálni kell tényleges feladatit, jog-
körét. Az viszont kétségtelen, és ennyiben egyetértek Wellmann Györggyel, 



hogy a cégvezet i min ség megalapozhatja a vezet  beosztásúvá min sítést. 
Más kérdés, hogyha a cégvezet  már korábban is a társaság alkalmazásában állt, 
beleegyezése szükséges a min sítéshez. 

A Gt. egy társaságnál csak egy cégvezet  kijelölését teszi lehet vé, kivéve, ha 
a cég a székhelyt l eltér  fióktelepen vagy telephelyen is folytat tevékenységet. 
Ebben az esetben minden fióktelepen (telephelyen) kijelölhet  egy-egy cégveze-
t . Ez a megoldás jobban kiemeli a cégvezet i tevékenység jellegét – az adott 
telephely működésének operatív irányítása, ügyeinek intézése. Ez a feladatkör is 
jogszerűen megalapozhatja a vezet  beosztásúvá min sítést. Pál Lajos szerint 
viszont a telephelyet irányító cégvezet  már nem tartozik a vezet k körébe.47 
Ezt véleményem szerint az adott eset körülményei alapján kell eldönteni. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A korábbi magyar jog világosan elhatárolta a vezetés szintjeit, viszonylag kell en 
differenciálva, a felel sséghez arányosítva a szabályozást. Az 1992-es Mt. úgy 
vette át a szabályozást, hogy az alapjául szolgáló viszonyok megváltoztak. A 
törvény nem tartalmaz közelebbi meghatározást arra, hogy kik a vezet k, és ez 
indokolható azzal, hogy minden munkáltatónál más és más a helyzet, nem lehet 
általános szabályt adni. Ez igaz is, azonban éppen azért, mert a törvény f ként 
csak a vezet k kötelezettségeit tartalmazza, jogait nem, szükség lenne egy köze-
lebbi meghatározásra. Ez akár történhet úgy is hogy a munkáltató valamely sza-
bályzatára vagy a munkaszerz désre utalja a jogszabály annak megjelölését, hogy 
az adott munkavállaló vezet -e, de valamilyen megoldás szükséges. Az idézett 
jogeset is azt mutatja, hogy jogvita keletkezhet a meghatározatlanságból. Min-
denesetre összegzésként annyi megállapítható, hogy vezet nek min sülnek 
azok, akik a munkáltató működésére meghatározó befolyást gyakorolnak. A 
munkaviszonyban álló vezet  tisztségvisel k szinte bizonyosan, más munkavál-
lalók esetén pedig az eset körülményeinek vizsgálata alapján. 

Jelen dolgozat kereteit meghaladja a vezet  állásúak, különösen pedig a 
munkaviszonyban álló vezet  tisztségvisel k jogviszonyát érint  fontos kérdé-
sek (munkaviszony és megbízás kapcsolata, a jogviszony megszűnésével össze-
függ  problémák, hogy csak a legfontosabbakat említsem) ismertetése és elem-
zése. Ezért itt csak annyit jegyeznék meg, hogy a Gt. azzal, hogy megengedi a 
vezet  tisztségvisel i megbízatás munkaviszonyban történ  ellátását, elég sok 
problémát okoz, mivel az Mt. és a Gt. szabályai nincsenek megfelel en össze-
hangolva. A bírói gyakorlat tesz kísérletet ennek pótlására, azonban néha nincs 
olyan megoldás, amely elfogadható lenne mindkét fél számára. A gyakorlatban 
mégis – és valószínűleg ez a Gt. szabályozásának indoka – leggyakrabban mun-
kaszerz dést kötnek a felek, holott pl. adózási szempontból kedvez bb a mun-

 



káltatónak a megbízás. Az ok valószínűleg a megszokásban, hagyományokban 
keresend . 

Mindezek mellett szükséges lenne a vezet knek nemcsak a kötelezettségeit, 
hanem jogait is szélesebb körben rögzíteni, és lehet vé tenni érdekvédelmük 
kialakulását. 
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VI. törvény) nem vette át ezt az intézményt. 

42 Wellmann György (2002/b) 45. 
43 F városi Munkaügyi Bíróság 3.M.1253/2001/10. 
44 Ezen az állásponton van Wellmann György is. (Wellmann György (2002/b) 46.) 
45 Pál Lajos (1999/b) 10. 
46 Wellmann György (2002/b) 46. 
47 Pál Lajos (1999/b) 10. 

 


