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Csöndes Mónika

A Ptk. vagy az Mt. alapján kell 
megítélni a vezető tisztségviselő 
kártérítési felelősségét,  
ha a tisztségét munkaviszonyban 
látja el?

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 
továbbiakban: Ptk.) 3:112. § (1) bekezdése szerint a társa-
ság ügyvezetését a vezető tisztségviselő – a társasággal 
kötött megállapodása szerint – megbízási jogviszonyban 
vagy munkaviszonyban láthatja el. A Ptk. hatályba lépé-
sével vita alakult ki arról, hogy ez utóbbi esetben a veze-
tő tisztségviselő kárfelelősségét a Munka Törvényköny-
véről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) vagy 
a Ptk. alapján kell-e megítélni. A jogirodalomban, illetve 
a szakmai viták során két álláspont jelent meg. Az egyik 
szerint a vezető tisztségviselő felelősségének kérdésében 
a Ptk. 3:24. § (1) bekezdése alapján kell dönteni,1 a másik 
vélemény ezzel szemben az, hogy az Mt. szabályait kell 
alkalmazni2. Tekintettel arra, hogy a jogalkotó a Ptk.-ban 
a gazdasági társaságok szervezeti felépítését valamennyi 
jogi személy típusra alkalmazni rendelte (Harmadik 
Könyv Első Rész), a fenti kérdésre adott válasz irányadó 
kell hogy legyen minden típusú jogi személynél, ameny-
nyiben a vezető tisztségviselő tisztségét munkaviszony-
ban látja el.

1 Lásd például: Sárközy Tamás: Fordulat a magyar kártérítési jogban. 

Magyar Jog, 2013/9. 540. o., Sárközy Tamás: Még egyszer a veze-

tő tisztségviselők kártérítési felelősségéről. Gazdaság és Jog. 2015/2. 
3. o., Tallián Blanka: A vezető állású munkavállaló. In: A Magyar 
Munkajog. Kommentár a gyakorlat számára. 4. kiadás. (5. pót-
lás) HVG-ORAC Kiadó, Budapest, 2016. 400. o., Barta Judit – 

Ujváriné Antal Edit: A „Janus-arcú” gazdasági társasági vezető tiszt-

ségviselői jogviszony (egyes jogi kérdések). Gazdaság és Jog. 
2016/4. 3–9. o., Keserű Barna Arnold: A munkaviszonyban álló 

vezető tisztségviselő felelősségének elméleti és gyakorlati kérdései. 
Magyar Jog. 2016/9. 530–534. o.

2 Lásd például: Bodzási Balázs: A jogi személyek körében felmerü-

lő felelősségi kérdésekről. Különös tekintettel a vezető tisztségvise-

lőkre. Gazdaság és Jog, 2013/6. 11–12. o.; Csöndes Mónika: Elő-

relátható károk? Az előreláthatósági korlát hatása szerződésszegé-

si kártérítési jogunkra. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2016. 
192–193. o. A hivatkozott munkámban tett megállapításomat 
a téma alaposabb feldolgozását követően jelen írásban felül-
bíráltam.

A vezető tisztségviselő mint vezető állású 

munkavállaló. A vezető állású munkavállalóra 

vonatkozó kárfelelősségi rendelkezések  

a korábbi munka törvénykönyvekben  

és a hatályos Mt.-ben.

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1967. évi II. törvény 
(a továbbiakban: 1967. évi Mt.) végrehajtási rendeletének3 
86. § (2) bekezdése 1989. március 25. napjától akként ren-
delkezett, hogy 

„magasabb vezető állású a vállalat igazgatója, 

továbbá – ha a miniszter a munkaügyi miniszterrel egyetér-

tésben vagy magasabb jogszabály eltérően nem rendelkezik – az 

egyéb szervezet vezetője, valamint a gazdasági társaság vezető 

tisztségviselője” 
4. A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. 

évi XXII. törvénybe (a továbbiakban: 1992. évi Mt.) az 
1967. évi Mt. végrehajtási rendeletének 86. § (2) bekezdé-
séhez hasonló rendelkezés már nem került. Ettől függet-
lenül az elmélet és a gyakorlat is akként foglal azóta is 
állást, hogy a vezető tisztségviselő, ha tevékenységét 
munkaviszonyban látja el, vezető állású munkavállalónak 
minősül.

Az Mt. hatályba lépése előtt a vezető tisztségviselő 
felelőssége szempontjából nem volt különbség a tekintet-
ben, hogy a vezető tisztségviselő milyen jogviszony ke-
retében látta el a tevékenységét. Az 1967. évi Mt.5 és az 
1992. évi6 Mt. utaló szabályából ugyanis az következett, 
hogy a vezető a vezetői tevékenységének keretében oko-
zott károkért a polgári jog szabályai szerint felel. Emellett 
a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény (a 
továbbiakban: 1988. évi Gt.) 32. § (1) bekezdése még arról 
is kifejezetten rendelkezett, hogy „a vezető tisztségviselők 

(…) kötelezettségeik megszegésével a gazdasági társaságnak 

okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelősek 

akkor is, ha a gazdasági társasággal munkaviszonyban áll-

nak”.7 A 1988. évi Gt. javaslatának 32. §-ához fűzött in-
dokolás ki is emelte, hogy „alapvetően más, kedvezőbb a 

munkavállalóra nézve a munkajogi felelősség, mint a polgári 

jogi”, és az indokolás rögzítette azt is, hogy „az azonban 

megengedhetetlen lenne, hogy a gazdasági társaságnál azonos 

3 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet a Munka Törvénykönyve vég-
rehajtásáról.

4 A szakaszt a 27/1989. (III. 25.) MT rendelet 7. § (1) bekezdése 
állapította meg.

5 Az 1967-es Mt. az 57. § (4) bekezdésében kimondta, hogy „az 
állami vállalatok igazgatói az ilyen tisztséget betöltő személyek-
től általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Kötele-
zettségeik megszegésével a vállalatnak okozott kárért a polgá-
ri jog általános szabályai szerint felelősek”. 

6 Az 1992. évi Mt. a vezető állású munkavállalóra vonatkozó el-
térő rendelkezések között, a 1992. július 1. napján történő ha-
tálybalépésekor a 193. §-ban rendelkezett akként, hogy „a veze-
tő a vezetői tevékenységének keretében […] okozott károkért a 
polgári jog szabályai szerint felel”. A 2004. évi XXVIII. törvény-
nyel, 2004. május 1. napi hatállyal módosított Mt.-ben ez a ren-
delkezés a 192/A. § (1) bekezdésébe került áthelyezésre. 

7 
Török Tamás: Felelősség a társasági jogban. Budapest, 2007. 306–
307. o.; Lásd még: BH 2001.594.
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funkciót betöltő személyek ugyanazért a tevékenységükért el-

térő módon feleljenek attól függően, milyen jogi konstrukcióban 

látják el tisztségüket.” A gazdasági társaságokról szóló 1997. 
évi CXLIV. törvény (a továbbiakban: 1997. évi Gt.)8 és a 
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a 
továbbiakban: 2006. évi Gt.)9 már csak olyan tartalommal 
rendelkezett, hogy a vezető tisztségviselő a társaságnak 
okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felel, és ki-
fejezetten már nem utalt arra, hogy akkor is, ha a vezető 
tisztségviselő a tisztségét munkaviszonyban látja el. Az 
1997. évi, majd a 2006. évi Gt. és az 1992. évi Mt. együt-
tes értelmezéséből ettől függetlenül nem következett más. 
Az állandó bírói gyakorlat is az volt, hogy a vezető tiszt-
ségviselő felelőssége a jogviszonya jellegétől függetlenül 
ugyanolyan módon, a polgári jog szabályai szerint került 
megállapításra10. Kisfaludi András is azt hangsúlyozta, 
hogy a vezető tisztségviselői jogviszony társasági jogi 
tartalmát illetően a kétféle jogviszony között nem lehet 
különbség, a vezető tisztségviselő önállóságát nem befo-
lyásolja az, hogy megbízási vagy munkajogviszonyban 
látja el feladatát.11 Ehelyütt indokolt még utalni arra is, 
hogy az 1999. évi LVI. törvénnyel módosított 1992. évi 
Mt. már kimondta azt is, hogy az összeférhetetlenségre 
vonatkozó szabályok megsértésével okozott károkért a 
vezető a polgári jog szabályai szerint felel12. 

Ezzel szemben az Mt. a 209. § (5) bekezdésben a veze-
tőre13 a felelősségi szabályok tekintetében csak azt az el-

8 Lásd a 29. § (1) bekezdésének 2. mondatát: „A jogszabályok, a 
társasági szerződés (alapító okirat, alapszabály), illetve a gazda-
sági társaság legfőbb szerve által hozott határozatok, illetve 
ügyvezetési kötelezettségeik vétkes megszegésével a gazdasági 
társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint 
felelnek a társasággal szemben.”

9 Lásd a 30. § (2) bekezdésének 2. mondatát: „A vezető tisztség-
viselők a polgári jog általános szabályai szerint felelnek a gaz-
dasági társasággal szemben a jogszabályok, a társasági szerződés, 
illetve a gazdasági társaság legfőbb szerve által hozott határo-
zatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik felróható megszegé-
sével a társaságnak okozott károkért.”

10 Lásd például: BH 2009.6.189, EBH 2012, 10 M.11.; ÍH 2005.127.
11 

Kisfaludi András – Pethőné Kovács Ágnes – Simon István – Bodor 

Mária Zsuzsanna: A vezető tisztségviselői jogviszony. In: A gazda-
sági társaságok nagy kézikönyve (szerk.: Kisfaludi András – 
Szabó Marianna). Complex, Budapest, 2008. 351. o.

12 Erről az 1992. évi Mt. a hatálybalépésekor a 193. §-ban rendel-
kezett. A 2004. évi XXVIII. törvénnyel 2004. május 1. napi ha-
tállyal módosított 1992. évi Mt.-ben ez a rendelkezés a 192/A. § 
(1) bekezdésébe került áthelyezésre.

13 Az Mt. 208. § (1) bekezdése a vezető fogalmát a következőképpen 
határozza meg: „Vezető állású munkavállaló a munkáltató veze-
tője, valamint a közvetlen irányítása alatt álló és – részben vagy 
egészben – helyettesítésére jogosított más munkavállaló (a továb-
biakban együtt: vezető).” Ahogy arra az egyik kommentárirodal-
mi álláspont is rámutat, az Mt. 208. § (2) bekezdésének felhatal-
mazása alapján a felek a munkaszerződésükben megállapodhat-
nak, hogy a vezető állású munkavállalóra vonatkozó szabályokat 
alkalmazzák a 208. § (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozó 
munkavállalóra. Lásd: Pál Lajos: A vezető állású munkavállaló  

térő rendelkezést tartalmazza, hogy „a vezető gondatlan 

károkozás esetén a teljes kárért felel”; és a felelősség kérdé-
sében itt kifejezetten nem hívja fel a polgári jog szabálya-
it. Ebből pedig következhet az, hogy a vezető – s ekként 
a vezető tisztségviselő mint vezető állású munkavállaló 
– felelősségét is a munkavállalói kártérítési felelősségre 
vonatkozó szabályok, a 179. § szerinti általános felelőssé-
gi alakzat alapján kell megítélni. Az Mt. 179. § (5) bekez-
dése azt mondja ki, hogy „a kár megtérítésére a 177. §-ban 

foglalt rendelkezést kell alkalmazni”. Az Mt. 177. §-a (a mun-
káltató kártérítési felelősségének szabályai között) pedig 
akként rendelkezik, hogy „a kár megtérítésére egyebekben 

a Ptk. 6:518–534. §-a szabályait kell alkalmazni”, azaz a Kár-

térítési felelősség általános szabálya és közös szabályai cím 
alatt található rendelkezéseket. Másrészt, a törvényszöveg 
egyebekben fordulatából lehet akként következtetni, hogy 
csak az Mt.-ben nem szabályozott kérdésekben alkalma-
zandók a Ptk. hivatkozott rendelkezései. 

Az Mt. 209. § (5) bekezdése kapcsán kiemelendő továb-
bá, hogy a szabályozás két szempontból is szigorodott. 
Egyrészt, az Mt. szakít azzal a korábbi szabályozással, mi-
szerint csak a vezetői tevékenység során okozott, illetve az 
ezzel okozati összefüggésben okozott károkért visel a ve-
zető teljes felelősséget és az egyéb módon okozott károkért 
való felelőssége korlátozott. Másrészt, az 1992. évi Mt. 
192/A. § (1) bekezdése csak a vezető és a vezető helyettese 
tekintetében mondta ki a polgári jogi felelősségi szabályok 
alkalmazását a vezetői tevékenység során okozott károkért 
(és az összeférhetetlenségi szabályok megszegése miatt). A 
munkáltató döntése értelmében vezetőnek minősülő mun-
kavállaló [1992. évi Mt. 188/A. § (1) bekezdése] esetében 
viszont csak az összeférhetetlenségi szabályok megsérté-
sének esetére mondta ki a 192/A. § (2) bekezdése a polgári 
jogi felelősségi szabályok alkalmazását. Az Mt. 209. § (5) 
bekezdése ilyen különbséget már nem tesz. Az Mt. 208. § 
(1) bekezdésének (vezető és a vezető helyettese), valamint 
(2) bekezdésének (vezető állásúnak minősülő munkavál-
laló) hatálya alá tartozó személyek is az Mt. 209. § (5) be-
kezdés alapján felelnek. 

Rá kell azonban mutatni arra is, hogy a 2014. március 
15. napja óta hatályos Ptk. szerkezetileg is jelentős vál-
toztatást hajtott végre a jogi személyek szabályozásában: 
a Harmadik Könyv Első Része tartalmazza a minden jogi 
személy típusra irányadó általános rendelkezéseket. Ezek 
között nincs a vezető tisztségviselői jogviszony jellegéről 
rendelkező kifejezett szabály. A Ptk. 3:21. § (3) bekezdése 
azt mondja ki, hogy a vezető tisztségviselői megbízás a 
jogi személy döntéshozó szervének jognyilatkozatával 
(kijelölés, választás vagy kinevezés), és ennek a vezető 
tisztségviselő részéről történő elfogadásával jön létre. A 
Ptk. 3:112. § (1) bekezdése pedig már kifejezetten a gaz-
dasági társaságok vonatkozásában rögzíti, hogy a társaság 
ügyvezetését a vezető tisztségviselő – a társasággal kötött 

In: Kozma Anna – Lőrincz György – Pethő Róbert  – Pál Lajos:  

A Munka Törvénykönyvének magyarázata. HVG-ORAC Kiadó, 
Budapest, 2016. 398. o
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megállapodása szerint – megbízási jogviszonyban vagy 
munkaviszonyban láthatja el. A jogi személyekre vonat-
kozóan ilyen generális rendelkezést nem tartalmaz a Ptk., 
csupán a 3:372. § (1) bekezdés h) pontja utal az egyesülés 
kapcsán a taggyűlést megillető munkáltatói jogokra, 
amennyiben a vezető tisztségviselőt munkaviszony ke-
retében foglalkoztatják14. A Ptk. 3:4. §-a szerinti diszpozi-
tivitás elvéből következően azonban álláspontunk szerint 
nincs akadálya annak, hogy a vezető tisztségviselő mun-
kaviszonyban történő foglalkoztatása az előbbiekben 
nevesített eseteken túl, más jogi személy típusoknál is 
megvalósuljon.

A fentiek szerint a vezető tisztségviselő kárfelelősségét 
illetően kérdés tehát a következő. Ha a jogi személy és a 
vezető tisztségviselő között munkaszerződés áll fenn, ak-
kor a munkavállalói kárfelelősség szabályai alapján kell 
kártérítő felelősségének kérdésében dönteni, tekintettel 
arra, hogy a vezető tisztségviselő vezető állású munkavál-
laló vagy pedig a Ptk. 3:24. § (1) bekezdése alapján? A fen-
tiekből következően két értelmezési lehetőség is adódik:

ad 1) Mivel az Mt. – a korábban hatályos munkatör-
vénykönyvekkel ellentétben – kifejezetten nem rendel-
kezik arról, hogy a vezető – s ekként a vezető tisztségvi-
selő mint vezető állású munkavállaló – a polgári jog sza-
bályai szerint felel, ebből az következik, hogy a vezető 
tisztségviselő, mint vezető állású munkavállaló az Mt. 
szabályai szerint felel, az általános munkavállalói kárfe-
lelősségi alakzat alapján, de a 179. § (3) bekezdése15 helyett 
a 209. § (5) bekezdése16 szerint. 

ad 2) Mivel a vezető tisztségviselői tisztség és a vezető 
állású munkavállalói státusz eltérő jogállást jelent17, az 
Mt. kárfelelősségi rendelkezései a vezető tisztségviselőre 
mint vezető állású munkavállalóra csak a vezető tisztség-
viselői jogállásán kívüli viszonyaiban alkalmazandók. Ha 
tehát a vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége 
során okoz a jogi személynek kárt, akkor a Ptk. 3:24. § (1) 
bekezdése szerint, a szerződésszegéssel okozott kárért 
való felelősség szabályai szerint felel. 

14 Keserű tanulmányában kiemelte, hogy a Ptk. 3:74. § f) pontja ren-
delkezik az egyesület kapcsán a közgyűlést megillető munkáltatói 
jogokról, amennyiben a vezető tisztségviselőt munkaviszony ke-
retében foglalkoztatják. Lásd: Keserű Barna Arnold: A munkavi-

szonyban álló vezető tisztségviselő felelősségének elméleti és gyakorlati 

kérdései. Magyar Jog. 2016/9. 530. o. Utalni szükséges arra, hogy 
2017. január 1-jei hatállyal a civil szervezetek és a cégek nyilván-
tartásával összefüggő eljárások módosításáról és gyorsításáról 
szóló 2016. évi CLXXIX. törvény Az egyesület szervei cím alatt 
található szabályanyagot jelentősen módosította, és hatályon kívül 
helyezte az f) pontba foglalt rendelkezést is.

15 „A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a munkavállaló négy-
havi távolléti díjának összegét. Szándékos vagy súlyosan gon-
datlan károkozás esetén a teljes kárt kell megtéríteni.”

16 „A vezető gondatlan károkozás esetén a teljes kárért felel.”
17 

Kiss György: A vezető tisztségviselő felelőssége munkajogi szempontból. 
In: Csehi Zoltán – Szabó Marianna (szerk.): A vezető tisztségvi-
selő felelőssége. Wolters Kluwer, Budapest, 2014. 149–186. o.

A vezető tisztségviselő jogállásával  

és felelősségével kapcsolatos kérdések  

a munkajogi ítélkezési gyakorlatban  

az Mt. hatályba lépése előtt

A vezető tisztségviselő és a jogi személy közötti jogvi-
szonyt az jellemzi, hogy vagy csak a vezető tisztségviselői 
tevékenység ellátására jön közöttük létre megállapodás, 
vagy e mellett más munkaköri feladatok ellátására is. Az 
Mt., illetve a Ptk. hatályba lépése előtt a vezető tisztség-
viselő és a gazdasági társaság közötti jogviszonyban ez a 
következőket jelentette.

Ha a vezető tisztségviselő és a társaság között csak a 
vezető tisztségviselői feladatok ellátására jött létre megál-
lapodás, akkor az e tisztségből fakadó feladatok ellátását a 
korábban hatályos gazdasági társaságokról szóló törvények 
szerint a vezető tisztségviselő vagy munkaviszonyban18, 
vagy megbízási jogviszonyban láthatta el, s ez utóbbi eset-
ben alkalmazni kellett rá mind a Gt., mind az Mt. rendel-
kezéseit. Ekként az 1967. évi, majd az 1992. évi Mt. rendel-
kezései értelmében ilyenkor a vezető állású munkaválla-
lónak minősülő vezető tisztségviselő az e tevékenységével 
összefüggésben a munkáltatónak okozott károkért a pol-
gári jog szabályai szerint felelt. Ebből pedig az következett, 
hogy az egyéb (nem vezető tisztségviselői) tevékenységével 
kapcsolatban okozott károkért a vezető állású munkavál-
laló a munkajogi szabályok szerint tartozott a kárt megté-
ríteni. Ha tehát a kár nem a vezető tisztségviselői tevékeny-
ségével, hanem egyéb, a munkaviszonyba tartozó kötele-
zettségének a megszegésével állt okozati összefüggésben, 
akkor a felelősségére a munkajog szabályai vonatkoztak,19 
mint pl. a céges autó használata során okozott kár, a mun-
kaviszony jogellenes megszüntetésével okozott kár20. A 
kommentárirodalomban megjelent olyan álláspont is, 
amely szerint a megőrzési felelősség és a leltárhiányért való 
felelősség szempontjából ugyanazok a szabályok vonatkoz-
nak a vezető tisztségviselőkre mint vezető állású munka-
vállalókra, mint más munkavállalókra.21

A fent kifejtettekre visszautalva, a gyakorlatban kiala-
kult és a bírói gyakorlat által elismert volt az is, hogy a 

18 Hozzá kell tenni, hogy a 2006. évi Gt. 22. §-ának a 2007. au-
gusztus 31. napjáig hatályos rendelkezése nem tette lehetővé, 
hogy a vezető tisztségviselő tisztségét munkaviszony keretében 
lássa el.

19 
Wellmann György: A vezető tisztségviselők polgári jogi felelőssége. 
Gazdaság és Jog, 1996/12. 10. o., Miskolczi Bodnár Péter: A vezető 

tisztségviselő felelőssége és ennek biztosíthatósága. Gazdaság és Jog, 
1997/7–8. 9. o., Pál Lajos: A vezetők foglalkoztatásának szabályai. 

HVG-ORAC Kiadó, Budapest, 2007. 67. o.
20 A példákat illetően lásd: Radnay József: Munkajog. 2. javított és 

átdolgozott kiadás. Szent István Társulat, Budapest, 2000. 
212.  o., Berki Katalin: A vezető állású munkavállalóra vonatkozó 

eltérő rendelkezések. In: A Munka Törvénykönyve Magyarázata. 
Complex, Budapest, 2008. 846. o.

21 
Rúzs Molnár Krisztina: A vezető állású munkavállaló kártérítési fe-

lelőssége. In: A munkajog nagy kézikönyve. (lektor: Breznay 
Tibor). Complex, Budapest, 2008. 897. o.
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felek külön-külön kössenek szerződést egyfelől a vezető 
tisztségviselői feladatok ellátására, másfelől egyéb vezetői 
feladatok ellátására. Gyakran alkalmazott megoldás pél-
dául, hogy az operatív vezetést ellátó igazgatói munka-
körre munkaviszony, az igazgatósági tagságra vonatkozó 
feladatok ellátására pedig megbízási jogviszony jön létre. 
Az Mt. hatályba lépése előtti gyakorlat szerint, ha a ve-
zető tisztségviselő e tisztség ellátásra nem munkaviszonyt 
létesített, de az ezen kívül eső, más munkaköri feladatok 
ellátására egyébként munkaviszonyban állt, akkor csak a 
vezetői tisztségviselői feladatok ellátására szóló szerződés 
tekintetében voltak rá irányadók a vezető tisztségvise-
lőkre vonatkozó rendelkezések, az egyéb feladatok elvég-
zésére szóló másik szerződés tekintetében az Mt. és nem 
a Gt. rendelkezéseit kellett alkalmazni.22 

A jogviszony létrejötte és megszüntetése körében is 
jelentőséghez jutott a társaság és a vezető tisztségviselő 
közötti fentiek szerinti viszony jellege. Cégjogi szempont-
ból ugyanis nem annak van jelentősége, hogy a jogviszony 
létesítésekor a munkajogi szabályokat betartották-e: a ve-
zető tisztségviselői kinevezés érvényességét nem érinti, 
ha egyébként a munkaszerződés érvényességi hibában 
szenved, ezzel szemben a munkaszerződés érvénytelen-
ségével jár, ha az ügyvezető megválasztásakor a társasági 
jogi előírások nem teljesültek.23 Ami a jogviszony meg-
szüntetését illeti, a gazdasági társaságokról szóló törvé-
nyek akként rendelkeztek, hogy a vezető tisztségviselő 
jogviszonyát a legfőbb szerv visszahívással bármikor 
megszüntetheti. Erre tekintettel kellett a gyakorlatnak 
megválaszolnia azt a kérdést, hogy ennek a visszahívásnak 
milyen hatása van a vezető tisztségviselő munkaviszonyá-
ra. A Legfelsőbb Bíróság egy eseti döntésében a követke-
zőket mondta: „…a törvény és az állandó bírói gyakorlat sze-

rint az ügyvezetői munkakörre létesített munkaviszonyt a 

visszahívás megszünteti (BH 1993/3/203.)”24. Az ítélet arról 
is rendelkezett, hogy „a visszahívásra azonban nem az Mt., 
hanem a Gt. szabályai az irányadók akkor is, ha a vezető 
tisztségviselő munkaviszonyban áll (Gt. 30. §)”. Az ítélet 
még arra is kitért, hogy „amennyiben a felek abban állapod-

tak volna meg, hogy a tisztség megszűnése után az alperes más 

munkakörben foglalkoztatja a felperest, a munkaviszony ennek 

megfelelően fennmarad”.25 A jogirodalmi álláspontok is azt 
hangsúlyozták, hogy ha munkaviszonyban áll a vezető, 
akkor a vezető tisztségviselői megbízás és a munkaviszony 
nem válik el egymástól, így az ügyvezető visszahívása 

22 
Radnay József: A vezetők munkavégzési jogviszonyának és a munkál-

tatói jogkör gyakorlásának egyes kérdései. Gazdaság és Jog 1998/11. 
19. o. Pál Lajos: A vezetők foglalkoztatásának szabályai. HVG-ORAC 
Kiadó, Budapest, 2007. 24. o.

23 BH 1994.429. Hivatkozza: Pál Lajos: A vezetők foglalkoztatásának 

szabályai. HVG-ORAC Kiadó, Budapest, 2007. 33. o. 
24 A BH 1993.3.203 számú eseti döntés a következőket mondta ki: 

„Visszahívására azonban nem a Munka Törvénykönyve, hanem 
a gazdasági társaságokról szóló törvény szabályai az irányadók. 
Munkaviszonya ennek megfelelően csak a taggyűlés egyhangú 
határozatával szüntethető meg.”

25 BH 1999.12.574.

megszünteti a munkaviszonyt is, de vizsgálni kell, hogy 
az a munkajogi szabályoknak megfelel-e26. A vezetői meg-
bízás külön nem mondható tehát fel, mert megszűnésével 
a vezető munkaköre is megszűnik. Arra az esetre, ha a 
vezető tisztségviselőnek más feladatai is vannak, a Leg-
felsőbb Bíróság egy másik eseti döntésében a következőket 
emelte ki: „a Legfelsőbb Bíróság következetes ítélkezési 
gyakorlata szerint a gazdasági társaság vezető tisztségvi-
selőjének munkaügyi jogvitájában mindenekelőtt azt kell 
tisztázni, hogy a vezető tisztségviselői és az egyéb ellátan-
dó feladatokra nézve egységes vagy külön-külön jogvi-
szonyt létesítettek-e a felek, és melyek az egyes jogviszonyt 
létesítő megállapodások feltételei (Legfelsőbb Bíróság Mfv. 
I. 10. 296/1994., Legfelsőbb Bíróság Mfv. I. 10. 321/1994.).”27 
Ha a felek között kettős jogviszony – tehát megbízás az 
ügyvezetés és munkaviszony egyéb (vezetői) feladatok 
ellátására – áll fenn, a visszahívás a munkavállaló mun-
kaviszonyát nem érinti.28 

A választ arra a kérdésre, hogy a kártérítési pert pol-
gári vagy munkaügyi bíróság előtt kell megindítani, az 
adja meg, hogy a vezető tisztségviselő a tevékenységét 
megbízási jogviszony vagy munkaviszony keretében 
végzi.29 

A vezető tisztségviselői feladatok ellátására 

létrejött jogviszony jogi természete

A vezető tisztségviselői tisztség kapcsán az irodalom 
gyakran alkalmazza a vezető tisztségviselői jogviszony 
kifejezést, és jelöli meg egyúttal annak a jogi természetét 
is. Ez a meghatározás azonban jellemzően arra tekintet-
tel történik, hogy az egymást követő Gt.-k, majd a Ptk., 

26 A BH 1995.4.253. számú eseti döntés kimondta, hogy „ha azon-
ban a visszahívás nem felel meg a vezető tisztségviselővel fenn-
álló munkaviszony megszüntetésére megállapított munkajogi 
rendelkezéseknek (a rendkívüli felmondásra irányadó előírá-
soknak), a munkáltatónak viselnie kell az e megszüntetés jog-
ellenessége miatt meghatározott vagyoni következményeket”.

27 BH 1995.12.738.
28 A téma kapcsán lásd: Pál Lajos: A vezetők foglalkoztatásának sza-

bályai. HVG-ORAC Kiadó, Budapest, 2007. 82–83. o., Pál Lajos: 

A vezető állású munkavállalóra vonatkozó eltérő rendelkezések. In: 
Pál Lajos – Radnay József – Tallián Blanka – Tálné Molnár Erika: 

Munkajogi kézikönyv. Ötödik átdolgozott kiadás. HVG-ORAC, 
Budapest, 2011. 353–354. o., Berki Katalin: A vezető állású mun-

kavállalóra vonatkozó eltérő rendelkezések. In: A Munka Törvény-
könyve Magyarázata. Complex, Budapest, 2008. 837–838. o., 
Konferencia-beszámoló. A cégek vezetőinek teendői és felelős-
sége az új Ptké. és a módosult Cégtörvény, valamint a munka- és 
társasági jogi szabályok alapján Lásd: http://ptk2013.hu/
szakcikkek/a-cegek-vezetoinek-teendoi-es-felelossege-az-uj-
ptke-es-a-modosult-cegtorveny-valamint-a-munka-es-
tarsasagi-jogi-szabalyok-alapjan/3925. a letöltés időpontja: 2016. 
november 2.

29 Az állandó bírói gyakorlatból lásd: BH 1993.2.98., 1993.942., 
2001.593., Kúria 10.548/2007; ÍH 2002.175; 2005.127.
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illetve a törvényjavaslatok miniszteri indokolásai hogyan 
értelmezik e jogviszony természetét.

Az 1988. évi Gt. 32. § (1) bekezdésében csak akként 
rendelkezett, hogy a vezető tisztségviselők „a kötelezett-

ségeik megszegésével a gazdasági társaságnak okozott kárért 

a polgári jog általános szabályai szerint felelősek akkor is, ha 

a gazdasági társasággal munkaviszonyban állnak”. Sárközy 
Tamás már ekkor felhívta a figyelmet arra, hogy a gya-
korlatban problematikus, ha a vezető tisztségviselői meg-
bízás munkavállalói viszony mellett létezik30. Az 1997. 
évi Gt. 30. § (3) bekezdése azt mondta ki, hogy „a vezető 

tisztségviselő jogviszonyára – ha a vezető tisztséget nem mun-

kaviszony keretében látja el – a Ptk. megbízási szerződésre 

vonatkozó szabályai (Ptk. 474–483. §) megfelelően irányadóak”. 
A törvényjavaslat miniszteri indokolása a következőket 
hangsúlyozta ki: „A vezető tisztségviselőket – a társaság leg-

főbb szerve választja….. Ugyanakkor a vezető tisztségviselői 

tisztség betöltése nem egyoldalú jogügylet alapján, hanem a 

30. § (3) bekezdése alapján egy sajátos, a megbízáshoz közelítő 

szerződés alapján történik. Ebből következik, hogy a vezetői 

tisztséget az érintett személynek valamilyen módon (általában 

facta concludensként a cégjegyzésre jogosító ún. címpéldány 

aláírásával) el kell fogadnia. A választás és az elfogadás együt-

tes eredményeként jön létre tehát a tisztség. …A vezetői tiszt-

ségviselés főszabályként polgári jogi megbízás, amely nemcsak 

visszterhes, hanem ingyenes jogügylet is lehet. A társaság leg-

főbb szerve dönt tehát arról, hogy állapít-e meg külön díjazást 

a vezető tisztségviselők számára vagy sem.”31 
A 2006. évi Gt. 22. §-ának a 2007. augusztus 31. nap-

jáig hatályos rendelkezése nem tette lehetővé, hogy a ve-
zető tisztségviselő tisztségét munkaviszony keretében 
lássa el. A szabályozást azonban utóbb megváltoztatták. 
A 2006. évi Gt. a 2007. szeptember 1. napi hatállyal tör-
ténő módosítást32 követően már akként rendelkezett, 
hogy „a vezető tisztségviselőt e minőségében megillető jogokra 

és az őt terhelő kötelezettségekre – a törvényben meghatározott 

eltérésekkel – a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályait (társasá-

gi jogi jogviszony) vagy a munkaviszonyra irányadó szabá-

lyokat kell alkalmazni.” A törvényjavaslat miniszteri indo-
kolás a következőket emelte ki: „A vezető tisztségviselő az 

őt foglalkoztató gazdasági társasággal olyan bizalmi kapcso-

latban áll, amelyre közvetlenül nem alkalmazhatók a Ptk. 

megbízási szerződésére irányadó szabályai, de amelytől távol 

állnak a Munka Törvénykönyve szerinti munkaszerződést 

jellemző sajátosságok is. A Javaslat 22. §-ának (2) bekezdése ezért 

úgy rendelkezik, hogy a vezető tisztségviselőt ezen minőségében 

megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre a társasági 

törvény szerinti társasági jogi jogviszony az irányadó azzal, 

30 Lásd részletesebben: Sárközy Tamás: A vezetői tisztség megbízásos 

jellege. In: A társasági törvény magyarázata. (szerk.: Sárközy 
Tamás) Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1993. 
139–140. o.

31 T/4745. számú törvényjavaslat indokolással – A gazdasági tár-
saságokról. (1997. évi Gt.). A gazdasági társaság ügyvezetése.

32 A Gt. 22. § (2) bekezdését a 2007. évi LXI. törvény 35. § (2) be-
kezdése módosította.

hogy háttérszabályként a Ptk. megbízási szerződésre vonatko-

zó szabályait kell megfelelően alkalmazni.”33 Pál Lajos állás-
pontja szerint a 2006. évi Gt. 22. §-ából az a következte-
tés volt levonható, hogy a vezető tisztségviselő a társa-
sággal nem megbízási jogviszonyban, hanem önálló, sui 
generis (társasági) jogviszonyban áll, jogaira és kötele-
zettségeire a Gt.-ben nem szabályozott kérdésekben fő-
szabályként a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó sza-
bályait kellett alkalmazni, és ha a felek munkaszerződést 
kötnek, akkor erre a sajátos társasági jogviszonyra a 
munkajogi szabályokat is kell alkalmazni, ilyenkor a ve-
zető tisztségviselő munkaviszonyban állónak minősül.34 
Pál rámutatott arra is, hogy bár a 2006. évi Gt. 22. § (2) 
bekezdésének b) pontja nem határozta meg egyértelmű-
en a jogviszony típusát, ennek ellenére is lehet olyan kö-
vetkeztetésre jutni, hogy a vezető tisztségviselő a mun-
kajogi szabályok alkalmazása esetén is egy sajátos társa-
sági jogviszonyban áll. Hozzátette Pál azt is, hogy a gya-
korlatban ez a pontatlan kodifikációs megoldás azonban 
nem okozott gondot.35 Kisfaludi szerint a vezető tisztség-
viselői jogviszony tartalmát a Gt. és mögöttes szabályként 
a megbízási szerződésre vagy a munkaviszonyra vonat-
kozó szabályanyag határozza meg, illetve a felek megál-
lapodása tölti ki azt tartalommal.36 Kisfaludi hangsúlyoz-
ta továbbá, hogy a vezető tisztségviselői jogviszony tár-
sasági jogi tartalmát illetően a kétféle jogviszony között 
nem lehet különbség: nem lehet mást elvárni az e tiszt-
séget a munkaviszony keretében ellátó személytől, mint 
az e tisztséget megbízási jogviszony keretében ellátó sze-
mélytől.37 

A Ptk. 3:112. § (1) bekezdése kapcsán Kisfaludi akként 
foglal állást, hogy a vezető tisztségviselői jogviszony a 
jogi személy döntéshozó szervének jognyilatkozatával 
(kijelölés, választás vagy kinevezés), és ennek a vezető 
tisztségviselő részéről történő elfogadásával jön létre, és 
„csak a szükséges jogi kereteket adja meg az, ha a jogi személy 

a vezető tisztségviselőjével munkaszerződést vagy esetleg meg-

bízási szerződést köt, a vezető tisztségviselői jogviszony azonban 

33 A gazdasági társaságokról szóló T/18196. számú törvényjavas-
lat indokolása. (2006. évi Gt.). Általános Indokolás. III. A javas-
lat legfontosabb, koncepcionális jellegű szabályozási kérdései. 
14. pont.

34 
Pál Lajos: A vezetők foglalkoztatásának szabályai. HVG-ORAC  
Kiadó, Budapest, 2007. 22–23. o., Pál Lajos: A vezető állású mun-

kavállaló In: Kozma Anna – Lőrincz György – Pethő Róbert – Pál 

Lajos: A Munka Törvénykönyvének magyarázata. HVG-ORAC 
Kiadó, Budapest, 2016. 399. o.

35 
Pál Lajos: A vezető állású munkavállaló. In: Kozma Anna – Lőrincz 

György – Pethő Róbert – Pál Lajos: A Munka Törvénykönyvének 

magyarázata. HVG-ORAC Kiadó, Budapest, 2016. 399. o.
36 

Kisfaludi András: A gazdasági társaság ügyvezetése. In: A gazdasági 
társaságok nagy kézikönyve. (szerk.: Kisfaludi András – Szabó 
Marianna) Complex, Budapest, 2008. 352. o.

37 
Kisfaludi András: A gazdasági társaság ügyvezetése. In: A gazdasá-
gi társaságok nagy kézikönyve. (szerk.: Kisfaludi András –  
Szabó Marianna) Complex, Budapest, 2008. 351. o.
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nem ezeken a szerződéseken fog alapulni.”  38 Sárközy a veze-
tő tisztségviselői jogviszony létrejöttét szintén a Ptk. 
3:21. § (3) bekezdése alapján magyarázza. Sárközy hozzá-
teszi azonban ehhez egyrészt azt, hogy a vezető tisztség-
viselői jogviszony faktikus szerződésnek is tekinthető, 
másrészt azt, hogy „a vezető tisztségviselői tevékenység a 

gazdasági társaságok körében vagy megbízási jogviszonynak 

vagy munkaviszonynak minősül [3:112. § (1) bekezdés]”.39  
Csehi Zoltán pedig azt a meghatározást adja a vezető 
tisztségviselői jogviszonyra, hogy az a jogi személy és a 
vezető tisztségviselői feladatot ellátó személy között lét-
rejövő „…sui generis, sajátos, önálló jellegzetességeket mutató 

megbízási jogviszony”.40 Kiss György kiindulópontja az, 
hogy a vezető tisztségviselő polgári jogi jogállását nem a 
megbízási, illetve a munkajogi jogviszony alapozza meg, 
hanem a megbízatásnak a Ptk. 3:21. § (3) bekezdés szerin-
ti létrejötte. Álláspontja szerint a Ptk. 3:112. § (1) bekez-
dése tehát nem a jogviszony keletkezésének a jogalapja, 
hanem arra a kérdésre ad választ, hogy a vezető tisztség-
viselő milyen jogviszony keretei között végzi ügyvezeté-
si tevékenységét.41 Pál Lajos arra az álláspontra helyezke-
dik a Ptk. kapcsán, hogy a 2006. évi Gt.-hez képest dogma-
tikailag még ellentmondásosabbra sikeredett a szabályo-
zás. Álláspontja szerint a Ptk. 3:21. §-a és 3:112. §-a ugyan-
is „azt a látszatot kelti, mintha két külön jogi aktusról lenne 

szó, holott az nem lehet kétséges, hogy akár megbízási, akár 

munkaviszonyról van szó, a jogviszony csak szerződéskötéssel 

jöhet létre, és nem beszélhetünk külön vezető tisztségvi-
selői megbízatásról és az ügyvezetés ellátására létesített jog-

viszonyról, ezek ugyanis nem különülhetnek el egymástól”. Pál 
érvelése szerint „ezért ha a vezető tisztségviselő munkavi-

szonyban látja el a feladatait, a jogviszony létesítésére az Mt. 

szabályai az irányadók, munkaviszony pedig csak munkaszer-

ződéssel jöhet létre, a kijelölés, a választás vagy a kinevezés 

pusztán az egyik fél akaratkialakítási módszerének tekinthető, 

nem pedig jogviszony-keletkeztető ténynek, amint említettük: 

jogviszony a felek szerződésével jön létre.” Pál hangsúlyozza 
továbbá, hogy a vezető tisztségviselői megbízatás, illetve 
a vezető tisztségviselés ellátására létesített jogviszony 
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Wolters Kluwer, Budapest, 2014. 231. o., Kisfaludi András:  
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Complex, Budapest, 2008. 347., 351–352. o.
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ságok – Cégtörvény (szerk.: Sárközy Tamás.) HVG-ORAC Ki-
adó, Budapest, 2014. 36. o.
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Wolters Kluwer, Budapest, 2014. 14-15. o.
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ségviselő felelőssége. Wolters Kluwer, Budapest, 2014. 149– 
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azért sem különülhet el a munkaviszony tekintetében, 
mert a munkaszerződésnek mellőzhetetlen tartalmi ele-
me a vezető tisztségviselő munkakörének a meghatáro-
zása.42

A fentiekre tekintettel látható, hogy az igazi nehézsé-
get a vezető tisztségviselői jogviszony és a vezető tiszt-
ségviselői feladatok ellátására létrejött megbízási szerző-
dés, illetve munkaszerződés egymáshoz való viszonyának 
a meghatározása okozza. A Ptk. szerint a vezető tisztség-
viselő a jogi személy ügyvezetést ellátó egyszemélyi vagy 
testületi szerve (Ptk. 3:21. §, Ptk. 3:112. §) és a jogi személy 
törvényes képviselője (Ptk. 3:29. §). A vezető tisztségvi-
selőre kizárási és összeférhetetlenségi szabályok vonat-
koznak (Ptk. 3:22. §, Ptk. 3:115. §). A vezető tisztségvise-
lő és a jogi személy közötti jogviszony minősítését illető-
en általánosan elfogadott a vezető tisztségviselői jogvi-
szony megjelölés, és ezzel egyidejűleg a jogviszony szer-
ződéses jellegének hangsúlyozása. Ez pedig nem jelent 
mást, mint egyazon jogviszony ezen kettős – szervezeti 
felfogású és kötelmi jogi – természetének elismerését. 
Olyan sajátos szerződéses jogviszonyról van tehát szó, 
ahol a jogviszony létrejöttét, megszűnését és tartalmát az 
ügyvezető szervre vonatkozó jogszabályok sok tekintet-
ben kógens módon rendezik. A Ptk. a vezető tisztségvi-
selői „megbízás” létrejöttét [3:21. § (3) bekezdés] és a „meg-
bízatás” megszűnését43 (3:25. §) véleményem szerint kó-
gens módon szabályozza. Azzal az állásponttal értek 
egyet, amely szerint a vezető tisztségviselői jogviszony a 
jogi személy döntéshozó szervének jognyilatkozatát (ki-
jelölés, választás vagy kinevezés) követő elfogadó nyilat-
kozattal (az összeférhetetlenségre is kiterjedően) jön lét-
re. Ezek a jognyilatkozatok jelentik a felek között létre-
jövő szerződéses kötelem jogalapját, hiszen egy ettől el-
térő jogértelmezés csak olyan következtetés levonását 
engedné, hogy a vezető tisztségviselői jogviszony létre-
jöttéhez elégséges lenne egy, az ilyen feladatok ellátására 
szóló szerződés megkötése. A II. pontban kiemelésre is 
került, hogy a vezető tisztségviselői kinevezés érvényes-
ségét nem érinti, ha egyébként a munkaszerződés érvé-
nyességi hibában szenved, ezzel szemben a munkaszer-
ződés érvénytelenségével jár, ha az ügyvezető megvá-
lasztásakor a társasági jogi előírások nem teljesültek.44  
A jogviszony tartalmát, a kötelezettségeket és jogosult-
ságokat döntően a Ptk. Harmadik Könyvének szabályai 
és más, a vezető tisztségviselőre vonatkozó jogszabály, 
illetve a létesítő okirat rendelkezései határozzák meg.  
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Pál Lajos: A vezető állású munkavállaló. In: Kozma Anna – Lőrincz 
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44 BH 1994.429. 
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A felek emellett – a jogszabályok kógens rendelkezéseinek 
keretei között – maguk is alakíthatják a jogviszony tar-
talmát. A vezető tisztségviselő és a jogi személy közötti 
szerződéses jogviszony tárgya ekként tehát maga a veze-
tői tisztségviselői tevékenység. A vezető tisztségviselő és 
a jogi személy között létrejövő szerződéses kötelemre a 
jogalkotó nem alkotott egy önálló szerződéstípust, hanem 
a felekre bízta annak eldöntését, hogy a tevékenység meg-
bízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban való ellá-
tásában állapodnak meg. A vezető tisztségviselői felada-
tok ellátására létrejött szerződés a Ptk. szerint típusát 
tekintve tehát vagy munkaszerződés vagy megbízási 
szerződés. A Ptk. tételes jogi rendelkezéseiből követke-
zően ennek a szerződésnek a sui generis jellege abban áll, 
hogy bármelyik szerződéstípust is választják a felek, a 
vezető tisztségviselő főszolgáltatása az ügyvezetési tevé-
kenység végzése lesz. A jogi személy által nyújtott ellen-
szolgáltatás formáját viszont már az határozza meg, hogy 
a felek munkaszerződést vagy megbízási szerződést köt-
nek. Ha a vezető tisztségviselői feladatok ellátására kö-
tendő szerződés jogi technikai hátterére gondolunk, ak-
kor utalni szükséges egyúttal arra is, hogy a megkötendő 
szerződés típusára és tartalmára, pl. hány évre, ingyene-
sen vagy díjazás ellenében, önállóan vagy másokkal 
együtt stb. vonatkozó tárgyalások a legfőbb szerv dönté-
sét megelőzően már megtörténnek. A Ptk. 3:112. §-ából 
az is következik, hogy ha a jogi személy és a vezető tiszt-
ségviselő nem kötnek írásban munkaszerződést, akkor 
közöttük a választást követő elfogadó nyilatkozattal meg-
bízási jogviszony jön létre. Van, hogy ennek tartalmát a 
felek írásba is foglalják, de nem vitás, hogy ennek hiányá-
ban is a megbízási szerződés szabályai alkalmazandók a 
kógens jogszabályi rendelkezések és a létesítő okirat által 
nem szabályozott kérdésekben a felek jogviszonyára. A 
Ptk.-ban a jogviszony létrejötte kapcsán alkalmazott 
„megbízás”, illetve a megszűnése kapcsán alkalmazott 
„megbízatás” kifejezések is arra utalnak, hogy a jogi sze-
mély döntéshozó szervének jognyilatkozatát (kijelölés, 
választás vagy kinevezés) követő elfogadó nyilatkozattal 
a felek között megbízási jogviszony jön létre, kivéve, ha 
a felek abban állapodnak meg, hogy a tevékenység ellátá-
sa munkaviszonyban történjen. Ez esetben a feleknek 
munkaszerződést kell kötniük. Ez az értelmezés össz-
hangban van azzal a Pál által hangsúlyozott követelmény-
nyel is, hogy az Mt. 42. § (1) bekezdése értelmében mun-
kaviszony csak munkaszerződéssel jön létre. 

Nem vitatom, hogy ha a vezető tisztségviselő a tiszt-
ségét munkaviszonyban látja el, akkor egyszerre kerül az 
érintett vezető tisztségviselői és munkavállalói jogállás-
ba is, de nem értek egyet Keserű Barna Arnold azon meg-
állapításával45, hogy ilyenkor a vezető tisztségviselő és a 
társaság között egyszerre két szerződés is létrejönne, egy 
vezető tisztségviselői, illetve egy munkaszerződés vagy 

45 
Keserű Barna Arnold: A munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő 

felelősségének elméleti és gyakorlati kérdései. Magyar Jog, 2016/9. 
530–534. o.

megbízási szerződés. A fentiekből következően a vezető 
tisztségviselő és a jogi személy között egy szerződés jön 
létre a vezető tisztségviselői feladatok ellátására, egy sui 
generis megbízási vagy munkaszerződés. Ennek a szer-
ződéses jogviszonynak a sajátossága, hogy létrejöttét és 
megszűnését, de tartalmát is sok tekintetben a jogszabá-
lyok kógens módon meghatározzák.

A vezető tisztségviselő mint ügyvezető szerv  

és mint vezető állású munkavállaló 

A vezető tisztségviselő mint vezető állású munkavállaló 
esetében abból az ellentmondásos helyzetből kell kiin-
dulni, hogy a vezető tisztségviselő a jogi személy ügyve-
zetését az „önfelelősség elve” alapján46, de munkaviszony 
keretében végzi. Kiss utal arra, hogy a Ptk. 3:112. § (2) és 
(3) bekezdése egyszerre tükrözi az ügyvezetői minőség 
lényegét, és azt az anomáliát, amely a vezető tisztségvi-
selői tevékenység és a munkajogviszony összekapcsoló-
dásából származik. Ez az ellentmondás pedig a vezető 
tisztségviselő önállósága és a munkajogviszony tartal-
mának alá-fölé rendeltsége. Kiss munkájában éppen ezért 
hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a vezető tisztség-
viselő társasági jogi és a vezető állású munkavállalói jog-
állás elhatárolására, mintsem összemosására van szük-
ség.47 Az elhatárolásban álláspontom szerint az alábbiak 
nyújthatnak segítséget:

1. A vezető tisztségviselővel szembeni mérce, akkor 
is, ha tisztségét munkaviszonyban látja el, a Ptk. 3:112. § 
(2) bekezdés első mondatába foglalt követelmény: „A ve-

zető tisztségviselő a társaság ügyvezetését a gazdasági társaság 

érdekeinek elsődlegessége alapján önállóan látja el.” A Ptk. 
törvényjavaslatának miniszteri indokolása kiemeli, hogy 
a törvény a gazdasági társaságok ügyvezetését a vezető 
tisztségviselők önálló tevékenységeként írja le, a vezető 
tisztségviselő önállóságát nem befolyásolja az, hogy meg-
bízási vagy munkaviszonyban látja-e el a tevékenységét.48 
A vezető tisztségviselő mint vezető állású munkavállaló 
és a jogi személy mint munkáltató között az ügyvezetési 
tevékenység ellátásának relációjában ebből következően 
nem érvényesülhet az alá-fölérendeltségi viszony, mert a 
Ptk. 3:112. § (2) bekezdése a speciális szabály e tekintetben 
az Mt.-vel (a munkáltatót megillető utasítási joggal) szem-
ben. Kiss munkájában éppen arra mutat rá, hogy a veze-

46 A kifejezést használja: Sárközy Tamás: Még egyszer a vezető tiszt-

ségviselők kártér ítési felelősségéről. Gazdaság és Jog. 2015/2.  
4. o.
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48 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény javasla-
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bályai. A gazdasági társaság szervezete. 2. Ügyvezetés és kép-
viselet.
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tő tisztségviselői jogállás nem munkajogi természetű 
fogalmi kategória49, és álláspontom szerint ebből az is 
következik, hogy egy vezető állású munkavállalóként te-
vékenykedő vezető tisztségviselő esetében mindig az 
adott jogállást rendező jogszabályban meghatározott jog-
következmények alkalmazásának lehet csak helye.

2. Az „önfelelősség elvével” függ össze az utasításadá-
si tilalom. A Ptk. 3:112. § (2) bekezdése ki is mondja, hogy 
a vezető tisztségviselőket a társaság tagja nem utasíthat-
ja, és hatáskörét a legfőbb szerv nem vonhatja el. A leg-
főbb szerv határozatai a legfőbb szerv hatáskörébe tar-
tozó kérdésekben születnek, azok pedig a törvény értel-
mében nem terjedhetnek ki az ügyvezetési kérdésekre, 
de az utasításadási tilalom természetesen nem jelenti azt, 
hogy a vezető tisztségviselőre ne lennének irányadók a 
társaság határozatai. A legfőbb szerv határozataival ek-
ként tehát meghatározhatja az ügyvezetés mozgásterét, 
de ezen belül az ügyvezetés már önállóan látja el a felada-
tát, az önálló tevékenységhez önálló felelősség tartozik. 
A jogi személy – akár mint megbízó, akár mint munkál-
tató – utasítást nem adhat. Az utasításadás tilalma még 
akkor is érvényesül tehát, ha a vezető tisztségviselő mun-
kaviszonyban látja el a feladatait.50 A vezető tisztségvise-
lő utasíthatóságának tilalma alól a társasági jogi szabá-
lyozás szerint vannak kivételek. Egyszemélyes gazdasági 
társaságnál az egyedüli tag (részvényes) a vezető tisztség-
viselő részére írásban utasítást adhat, amelyet a vezető 
tisztségviselő köteles végrehajtani, viszont ez esetben a 
vezető tisztségviselő nem tehető felelőssé az utasítás vég-
rehajtásából eredően a társaságot ért károkért [Ptk. 
3:112. § (3) bekezdés].51 Vállalatcsoport esetén pedig sajá-
tosan alakul az ellenőrzött társaság ügyvezetésének ön-
állósága és felelőssége. A Ptk. 3:55. §-a értelmében az 
uralkodó tag ügyvezetése utasíthatja az ellenőrzött tag 
ügyvezetését az uralmi szerződésben meghatározottak 
szerint. Ha az uralkodó tag eljárása ennek megfelel, nem 
alkalmazhatók az ellenőrzött tagnál a Ptk.-nak az ügy-
vezetés önállóságára vonatkozó rendelkezései.52
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52 Pázmándi Kinga a következőket fejti ki az ellenőrzött tag ve-
zető tisztségviselőjének felelőssége kapcsán: „…az ellenőrzött 

3. A vezető tisztségviselő státusa abban is egyedi, hogy 
ő a jogi személy törvényes képviselője53. A Ptk. hatályba 
lépése előtti szabályozás és gyakorlat kapcsán a Legfelsőbb 
Bíróság Gfv. X. 30. 221/1994. sz. eseti döntésére hivatko-
zással Wellmann György hangsúlyozta, hogy mivel a Gt. 
szerint a képviseleti jogkör korlátozása harmadik szemé-
lyekkel szemben hatálytalan, a vezető tisztségviselő – ha 
képviseleti jogkörét túllépi – sohasem minősülhet álkép-
viselőnek, az általa kötött ügylet érvényes lesz54, de köte-
lezettségszegő magatartása megalapozhatja a vezető tiszt-
ségviselő társasággal szembeni felelősségét.55 Noha a Ptk. 
3:24. § (1) bekezdése csak az ügyvezetési tevékenysége 
során okozott károk kapcsán kötelezi az okozott kár meg-
térítésére a vezető tisztségviselőt, és rendeli alkalmazni 
a szerződésszegésért való felelősség szabályait, ha a veze-
tő tisztségviselő képviseleti jogkörének túllépésével (Ptk. 
3:31. §56) okozza a kárt, az egyúttal a vezető tisztségvise-
lői jogviszonyából fakadó kötelezettségek megszegését is 
jelenti, ezért a Ptk. 3:24. § (1) bekezdése alapján kötelez-
hető álláspontom szerint az okozott kár megtérítésére.57 
E körben sem lehet különbséget tenni a tekintetben, hogy 
a vezető tisztségviselő tisztségét munkaviszonyban vagy 
megbízási jogviszonyban látja el. 

A vezető tisztségviselő jogi személy irányába 

fennálló felelőssége – a munkavállalói 

kárfelelősség és a szerződésszegésért való 

felelősség eltérő szabályai

A fentiekben kifejtettek amellett sorakoztatnak érveket, 
hogy a vezető tisztségviselő akkor is a Ptk. 3:24. § (1) be-

társaság ügyvezetését az uralmi szerződésnek megfelelően az 
uralkodó tag irányítása alatt a vállalatcsoport egésze üzletpo-
litikájának elsődlegessége alapján köteles ellátni, azaz az uralmi 
szerződésnek is alá van vetve, hatásköre elvonható, és akár uta-
sítható is. Ezzel összefüggésben mentesül a Ptk. 3:24. § szerinti 
felelőssége alól, ha tevékenysége megfelel a jogszabálynak és az 
uralmi szerződésnek.” Lásd: Pázmándi Kinga: A vállalatcsoport. 

In: Gazdasági társaságok – Cégtörvény. (szerk.: Sárközy Tamás). 
HVG-ORAC Kiadó, Budapest, 2014. 232. o

53 Hivatkozik erre: Barta Judit – Ujváriné Antal Edit: A Janus-arcú” 

gazdasági társasági vezető tisztségviselői jogviszony (egyes jogkérdé-

sek). Gazdaság és Jog, 2016/4. 3. o. 
54 A Gfv. X. 30. 221/1994. sz. eseti döntéssel azonos elvi alapra 

helyezkedett a Legfelsőbb Bíróság a Gf.I.30.106/2001. sz. eseti 
döntésben.

55 
Wellmann György: A vezető tisztségviselők polgári jogi felelőssége. 
Gazdaság és Jog, 1996/12. 10. o.

56 „A jogi személynek a jogi személyek nyilvántartásába bejegyzett 
képviselője képviseleti jogának korlátozása és nyilatkozatának fel-
tételhez vagy jóváhagyáshoz kötése harmadik személyekkel szem-
ben nem hatályos, kivéve, ha a harmadik személy a korlátozásról 
vagy a feltétel bekövetkeztének vagy a jóváhagyásnak a szükséges-
ségéről és annak hiányáról tudott vagy tudnia kellett volna.”

57 Török Tamás szintén ezen az állásponton van: Török Tamás: 

Felelősség a társasági jogban. Második, átdolgozott és bővített 
kiadás. HVG-ORAC Kiadó, Budapest, 2015. 345–346., 349. o.
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kezdése alapján kell hogy feleljen, ha tisztségét munka-
viszonyban látja el. Egy ezzel ellentétes következtetés 
esetén az alábbi hátrányos jogalkalmazási következmé-
nyekkel kell számolni.

1. Az Mt. és a Ptk. kárfelelősségi rendszere a részlet-
szabályokat illetően eltérő a felelősség alóli mentesülés, 
illetve a megtérítendő károk (előreláthatósági korlát sza-
bálya) tekintetében. Függetlenül attól, hogy a vezető tiszt-
ségviselő munkaviszonyban vagy megbízási jogviszony-
ban látja el a feladatait, azt a kérdést, hogy a vezető tiszt-
ségviselő megszegte-e az ügyvezetési kötelezettségét, a 
Ptk. 3:112. §-ában58 foglaltakra, illetve egy, a vezető tiszt-
ségviselőktől elvárható, gondos eljárás követelménye 
szerinti mércére tekintettel kell megítélni. A mentesülés 
tekintetében eltérőek lennének viszont a szabályok, ha 
nem azonosan, a Ptk. alapján ítélnénk meg a felelősségü-
ket. Az Mt. 179. § (1) bekezdése szerint ugyanis a felelős-
ség felróhatósági alapú, a Ptk. 3:24. § (1) bekezdése szerint 
viszont objektív alapú. 

Az előreláthatósági korlát Ptk.-beli és Mt.-beli szabá-
lyának tényállási elemeiben is vannak különbségek, ezek 
a következők59. 

Az Mt. a bizonyítási teher elhelyezésének kérdésében 
a Ptk.-tól eltérő megoldást követ. A miniszteri indokolás 
szerint a Ptk. előreláthatósági korlátja felelősségalapító 
feltétel, a bizonyítási teher így a károsulton van a kár elő-
reláthatóságát illetően60. Az előreláthatósági korlát a 
munkajogban is a kártérítés körében kapcsolódik a kár-
felelősség dogmatikájához; az Mt. javaslatának 179. §-aihoz 
fűzött miniszteri indokolása legalábbis ekként jellemzi 
(„kártérítés mértékének korlátozása”), még ha az Mt. – a 
Ptk.-val ellentétben – nem is a kártérítés mértéke körében 
szabályozza az előreláthatósági korlát szabályát. Az iro-
dalom jellemzően azt az álláspontot képviseli azonban, 
hogy az előreláthatósági korlát egy részben vagy egészben 

58 3:112. § [A vezető tisztségviselő önállósága]
(1) A társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő – a társaság-
gal kötött megállapodása szerint – megbízási jogviszonyban 
vagy munkaviszonyban láthatja el.
(2) A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését a gazdasági 
társaság érdekeinek elsődlegessége alapján önállóan látja el. E 
minőségében a jogszabályoknak, a létesítő okiratnak és a tár-
saság legfőbb szerve határozatainak van alávetve. A vezető 
tisztségviselőt a társaság tagja nem utasíthatja, és hatáskörét a 
legfőbb szerv nem vonhatja el.
(3) Egyszemélyes gazdasági társaságnál az egyedüli tag az ügy-
vezetésnek utasítást adhat, amelyet a vezető tisztségviselő kö-
teles végrehajtani.

59 Az előzményeket illetően lásd: Csöndes Mónika: Az előrelátha-

tósági korlát szabálya – szerződésszegési kártérítési jog és a mun-

kajogi kártérítési jog. Pécsi Munkajogi Közlemények. 2015/I–II. 
7–27. o.

60 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény javasla-
tának miniszteri indokolása. A szerződésszegés általános sza-
bályai. 7. c) pont 590. o.; lásd továbbá Vékás Lajos: Előreláthatósá-

gi klauzula szerződésszegésből eredő kártérítési igényeknél. In: Sár-
közy Tamás – Vékás Lajos (szerk.): Eörsi Gyula emlékkönyv. 
HVG-ORAC Kiadó, Budapest, 2002. 232–234. o

a felelősség alóli mentesüléshez vezető ok61. A munkavál-
lalói kárfelelősség kapcsán az Mt. 179. § (4) bekezdése 
akként rendelkezik, hogy „nem kell megtéríteni azt a kárt, 

amelynek bekövetkezése a károkozás idején nem volt előrelát-

ható, (…)”. Mivel a mondatnak nincsen alanya, s a § egyéb 
bekezdéseiből sem lehet az alanyra következtetni, így 
lényegében megállapítható, hogy a törvényhely hallgat 
arról, hogy kit terhel a bizonyítás. Van olyan kommen-
tárirodalmi álláspont, mely szerint a károkozó munka-
vállalónak kell bizonyítania a mentesülése érdekében az 
„előrelátottság”/előreláthatóság hiányát.62 Kun Attila vi-
szont akként foglal állást, hogy a munkavállalói felelősség 
általános szabályaiból kiindulva – az Mt. 179. § (2) bekez-
dése szerint a munkáltatót terheli a bizonyítási kötele-
zettség minden feltétel, így a kár tekintetében is – indokolt 
a bizonyítási terhet is a munkáltatóra, mint károsultra 
telepíteni.63 E vita kapcsán Kun álláspontjával értek egyet. 
Egyértelmű ugyanakkor az összefüggés: ha a munkajogi 
gyakorlat az előreláthatóságot a felelősség alóli mentesü-
lés körében értékeli, a bizonyítási teher szabályai is ekként 
fognak alakulni, tehát a károkozónak kell bizonyítania a 
mentesülése érdekében az „előrelátottság”/előreláthatóság 
hiányát.

Az Mt. 179. § (4) bekezdése szerinti előreláthatóság 
„referencia-időpontja” a Ptk.-tól eltérően nem a szerző-
déskötés, hanem a károkozás időpontja. 

A Ptk.-val ellentétben az Mt. a munkavállalói kárfele-
lősség körében az előreláthatósági korlát alkalmazása 
szempontjából nem tesz különbséget szándékos, súlyosan 
gondatlan, illetve enyhe gondatlansággal okozott károk 
között. Az Mt. 179. §-hoz fűzött miniszteri indokolás 
szerint az előreláthatósági korlát mind a szándékosan, 
mind a gondatlanul okozott károk esetében érvényesül-
het. Tehát, amíg a munkajogban szándékos és súlyosan 
gondatlan károkozás esetén is alkalmazandó az előrelát-

61 
Bankó Zoltán – Berke Gyula – Kajtár Edit – Kiss György – Kovács 

Erika: Kommentár a munka törvénykönyvéhez. Wolters Kluwer, 
Budapest, 2014. 513. o.; Lőrincz György: A munkáltató kártérítési 

felelőssége. A 166. §-ához fűzött kommentár. In: Kardkovács Ko-
los (szerk.): Az új Munka Törvénykönyvének magyarázata. 
HVG-ORAC Kiadó, Budapest, 2012. 272., 291–292. o.; Kun At-

tila: A munkáltató kártérítési felelőssége. In: Gyulavári Tamás 
(szerk.): Munkajog. 2., átdolgozott kiadás. ELTE Eötvös Kiadó, 
Budapest, 2013. 404. o.; Tallián Blanka: A munkáltató kártérítési 

felelőssége. In: Radnay József (szerk.): A Magyar Munkajog. Kom-
mentár a gyakorlat számára. Negyedik kiadás. HVG-ORAC 
Kiadó, Budapest, 2012. 275–276. o.

62 
Cséffán Jószef: A Munka Törvénykönyve és Magyarázata. Szegedi 
Rendezvényszervező Kft., Szeged, 2012. 490. o.; Bankó Zoltán 

– Berke Gyula – Kajtár Edit – Kiss György – Kovács Erika: Kommen-

tár a munka törvénykönyvéhez. Wolters Kluwer, Budapest, 2014. 
552. o.

63 
Kun Attila: Gazdasági racionalitás és munkajog. Az előreláthatósági 

klauzula esettanulmánya az új Munka Törvénykönyve tükrében. 
Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et 
Politica, Tomus XXXI. 2013. 410. o. 
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hatósági korlát szabálya, addig a Ptk. szerint szándékos 
szerződésszegés esetén nem.

2. Külön kiemelendő az igényérvényesítésre nyitva álló 
határidő tekintetében is az eltérés. A Ptk. 6:22. § (1) be-
kezdése szerint az elévülési idő öt év. A Ptk. 6:533. § (1) 
bekezdése értelmében bűncselekménnyel okozott kár ese-
tén a követelés öt éven túl sem évül el mindaddig, amíg a 
bűncselekmény büntethetősége el nem évül. A Ptk. 6:23. § 
(4) bekezdése szerint az elévülést a bírósági vagy hatósági 
eljárásban nem lehet hivatalból figyelembe venni. Az Mt. 
286. § (1) bekezdése azt a rendelkezést tartalmazza, hogy 
a munkajogi igény három év alatt évül el. Az Mt. 286. § 
(2) bekezdése kimondja, hogy „a bűncselekménnyel okozott 

a) kár megtérítésére vagy b) személyiségi jogsértéssel összefüg-

gő sérelemdíj megfizetésére irányuló igény öt év; ha a büntethe-

tőség elévülési ideje ennél hosszabb, ennek megfelelő idő alatt 

évül el”. A (3) bekezdés pedig akként rendelkezik, hogy az 
igény elévülését hivatalból kell figyelembe venni. Rá kell 
ugyanakkor mutatni: ha a vezető tisztségviselő az Mt. 
alapján felelne, az a jogi személy számára az igényérvénye-
sítésre nyitva álló határidő szempontjából azzal a hátrá-
nyos jogkövetkezménnyel járna (különösen az adós gaz-
dálkodó szervezet felszámolásának elrendelése esetén a 
felszámoló által a Ptk. alapján érvényesített kárigények-
nél), hogy ha a kárt nem bűncselekménnyel okozták, akkor 
az öt helyett csak a három éves elévülési időn belül lenne 
lehetőség az igény érvényesítésére. Ez pedig közvetetten 
a hitelezők érdekeit is sértené. Indokolt hivatkozni e he-
lyütt arra, hogy a hitelezők jogainak nyilvánvaló sérelme 
éppen olyan esetkör, amelynél nem megengedett a Ptk. 
3:4. § (3) bekezdésének b) pontja szerint a törvénytől való 
eltérés. Lehet tehát akként is érvelni, hogy a vezető tiszt-
ségviselői tevékenység során okozott károk esetén a ve-
zető tisztségviselő felelősségének Mt. szerinti elbírálása a 
Ptk. 3:4. § (3) bekezdésének b) pontjába ütközik.

3. A szakirodalomban többen is rámutatnak arra, hogy 
a felelősségi szabályok attól függő alkalmazása, hogy a 
vezető tisztségviselő a tisztségét megbízási jogviszonyban 
vagy munkaviszonyban látja el, komoly ellentmondást 
eredményezne az olyan közös károkozási tényállások ese-
tében, ahol az egyik vezető tisztségviselő munkaviszony-
ban, a másik pedig megbízási viszonyban áll, hiszen ilyen-
kor a társaságnál azonos funkciót betöltő személyeknek 
az ugyanazért a tevékenységért fennálló felelősségét el-
térő szabályok szerint kellene megítélni.64

64 
Barta Judit – Ujváriné Antal Edit: A „Janus-arcú” gazdasági társasá-

gi vezető tisztségviselői jogviszony (egyes jogi kérdések). Gazdaság 
és Jog. 2016/4. 4. o., Keserű Barna Arnold: A munkaviszonyban álló 

vezető tisztségviselő felelősségének elméleti és gyakorlati kérdései. 

Magyar Jog, 2016/9. 534. o.

4. Továbbá, ha a munkaviszonyban álló vezető tiszt-
ségviselő az Mt. alapján felelne, akkor ugyanolyan fele-
lősségi megítélés alá esne, mint – az I. pontban kifejtettek 
szerint – egy, az Mt. 208. §-a szerinti vezető állású mun-
kavállaló, amit jogpolitikai szempontból kifogásolható-
nak tartok. Barta Judit és Újváriné Antal Edit is hangsú-
lyozza, hogy a munkaviszonyban álló vezető tisztségvi-
selő az általában vett vezető állású alkalmazottakhoz 
képest egy különleges státusú munkavállaló65.

Összegzés

A tanulmányban tett következtetések elvi kiindulópont-
ja az, hogy a vezető tisztségviselői tisztség és a vezető 
állású munkavállalói státusz eltérő jogállást jelent. Egy 
vezető állású munkavállalóként tevékenykedő vezető 
tisztségviselő esetében ezért mindig az adott jogállást 
rendező jogszabályban meghatározott jogkövetkezmé-
nyek alkalmazásának lehet csak helye. Ha az ügyvezetési 
tevékenysége során okoz kárt a vezető tisztségviselő a jogi 
személynek, akkor véleményem szerint csak a Ptk. sze-
rinti jogkövetkezmények alkalmazásának lehet helye. A 
vezető tisztségviselő akkor is ekként kell hogy feleljen, ha 
a képviseleti jogkörét lépi túl, és ezzel okoz kárt a jogi 
személynek. Az a kérdés tehát, hogy az Mt. vagy a Ptk. 
alapján felel-e a vezető tisztségviselő, álláspontom szerint 
abban a relációban merülhet csak fel, hogy egy vezető 
tisztségviselői vagy egy nem vezető tisztségviselői köte-
lezettségét szegi meg a vezető tisztségviselő. Az utóbbi 
esetben, mint vezető állású munkavállaló felel az Mt. 
alapján. Ha viszont a vezető tisztségviselői tevékenysége 
során okoz kárt akár a jogszabályokba, akár a létesítő ok-
iratba foglalt kötelezettségei megszegésével, akár a legfőbb 
szerv határozatainak meg nem tartásával vagy végre nem 
hajtásával, akár a vele kötött szerződés szerinti kötelezett-
sége megszegésével (ebből a szempontból nincs jelentő-
sége, hogy ez a kikötés munkaszerződésben vagy megbí-
zási szerződésben van), akkor a Ptk. 3:24. § (1) bekezdése 
alapján kell vizsgálni a felelősségét. Mindemellett, állás-
pontom szerint a Ptk. szerinti kizárási és összeférhetet-
lenségi szabályok megszegése esetén is a Ptk. 3:24. § (1) 
bekezdése alapján kell hogy feleljen a vezető tisztségvise-
lő, a vezetőre vonatkozó, az Mt. szerinti összeférhetetlen-
ségi szabályok megszegése esetén viszont az Mt. alapján.

65 
Barta Judit – Ujváriné Antal Edit: A „Janus-arcú” gazdasági társasá-

gi vezető tisztségviselői jogviszony (egyes jogi kérdések). Gazdaság 
és Jog, 2016/4. 3. o.


