
A2006. július 1-jét követôen
hatályba lépô új társasági
törvény néhány fontos új

rendelkezést tartalmaz az ügyveze-
tôk jogállására és felelôsségükre vo-
natkozóan.

A korlátolt felelôsségû társaságok
ügyvezetését egy vagy több kineve-
zett ügyvezetô látja el. Cégjogilag
ôk a társaság vezetô tisztségviselôi,
akik a mindennapos munkamenetet
irányítják, gyakorolják a munkál-
tatói jogokat, ellátják a cég képvi-
seletét, illetve korlátozás nélkül ren-
delkezhetnek a bankszámla felett.
Változatlanul érvényesül az a sza-
bály, hogy ügyvezetônek csak ter-
mészetes személy nevezhetô ki, aki
akár a tagok közül is kijelölhetô,
vagy akár más, tulajdonosként nem
résztvevô nagykorú, cselekvôképes
személy is vállalhatja e poszt ellátá-
sát. Nem változtak az összeférhe-
tetlenségi szabályok, ahogyan az
sem, hogy a cégképviselet módja
csak egyféleképpen gyakorolható:
a cégjegyzés tehát továbbra is vagy
önálló, vagy együttes.

Alkalmazott ügyvezetô
Számos vita alakult ki azonban az
ügyvezetô munkajogi jogállására vo-
natkozóan abban az esetben, ami-
kor az ügyvezetést nem valamelyik

tag, hanem kívülálló
alkalmazott látta el.
A társasági törvény
és a munkajogsza-
bályok látszólagos el-
lentmondásban álltak
egymással, fôként
abban az esetben,
amikor az ügyvezetô-
vel határozatlan ide-
jû munkaszerzôdést
kívántak a tulajdono-
sok kötni.

Erre a helyzetre
ugyanis jelenleg más-
ként rendelkezik a két

hivatkozott törvény: a társasági jog
szerint az ügyvezetô csak határo-
zott idôre nevezhetô ki és bármi-
kor visszahívható, a munka tör-
vénykönyve szerint azonban a

határozott idejû munkaszerzôdést
nem lehet rendes felmondással
megszüntetni.

Az ellentmondás
feloldására a bírói
gyakorlat már eddig számos eset-
ben csak a határozott idejû munka-
szerzôdést fogadta el igényérvé-
nyesítés alapjául ügyvezetôi mun-
kakörben, illetôleg a határozatlan
idejû munkaviszonyt úgy értel-
mezte, mintha azt a felek az ügyve-
zetôi kinevezés, tehát legfeljebb öt
év idôtartamára kötötték volna.
A konkuráló társasági és munka-
jogi szabályok között azonban egy
elegáns megoldással választott a
törvényalkotó, amikor is úgy ren-
delkezett, hogy az új társasági tör-
vény szerint az ügyvezetô munka-
viszonyban nem állhat. Az ügy-
vezetés tehát csak megbízási jog-
viszony alapján látható el. Vagyis
az ügyvezetô már nem vezetô ál-
lású munkavállaló, vitatható fel-
mondási klauzulákkal, hanem meg-
bízott, akinek a megbízás elvégzé-
sére vonatkozó szabályait megbí-
zási szerzôdésben, a polgári jog
szabályai szerint kell rögzíteni.

Jogkör – felelôsség
Az ügyvezetô a cégben továbbra is
a „fônök”. Jogkörét korlátozni vagy
elvonni csak abban az esetben le-
het, ha arról a társasági szerzôdés
így rendelkezik, vagy a társasági
törvény elôírja. A képviseleti jog
azonban ezután sem lesz korlátoz-
ható harmadik személyekkel szem-
ben hatályosan. A cég üzletfelei
ugyanis nem kötelesek a társasági
szerzôdés rendelkezéseit ismerni.
Ha az ügyvezetô a cégjegyzékben
vezetô tisztségviselôként szerepel,
a képviseleti joga minden esetben
teljes körû, így az általa – esetlege-
sen a társasági szerzôdésben rög-
zített korlátok figyelmen kívül ha-
gyásával – kötött szerzôdések a
cégre érvényes kötelezettséget je-
lentenek. Ebben az esetben azon-
ban a társasági szerzôdést kötô tu-
lajdonosok felelôsségre vonhatják
a hatáskörét túllépô ügyvezetôt, aki-
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Változik a cégjog
NYÁRON HATÁLYBA LÉP AZ ÚJ TÁRSASÁGI

TÖRVÉNY ÉS CÉGTÖRVÉNY – 3.  RÉSZ
Fontos megjegyezni, hogy

mindazok a munkaszerzô-

dések, amelyek mögött az

ügyvezetôi kinevezés július

1-jén még tart, mindaddig

érvényesek maradnak,

amíg a kinevezés le nem

járt. Ha tehát valaki az ügy-

vezetésre 2006. június 30-

án új munkaszerzôdést

köt, akkor ettôl számított 5

évig még változatlanul jog-

szerûen, munkajogvi-

szonyban láthatja el ügy-

vezetôi feladatait.

MÉG LEHET

A fizetésképtelenséggel fe-

nyegetô helyzet fogalmá-

nak definícióját a módosí-

tott csôdtörvény tartalmaz-

za a következôk szerint.

Az az idôpont, amelytôl

kezdve a cég vezetôi elô-

re látták vagy ésszerûen

elôre láthatták, hogy a cég

nem lesz képes esedékes-

ségkor kielégíteni a vele

szemben fennálló követe-

léseket. A megfogalmazás

szemlátomást elég általá-

nos, ezért várható, hogy a

szabályt egyedi helyzete-

lemzés alapján alkalmaz-

zák majd.

CSÔD ESETÉN

dr. Spielmann Éva



nek akár kártérítési kötelezettsége
is felmerülhet a tagokkal szemben.

Az ügyvezetôk 2006. július 1-jét
követôen is egyetemle-
gesen felelnek az általuk
okozott kárért. Ha a cég-
nek ugyanis több önálló
aláírási joggal rendelke-
zô ügyvezetôje van, akkor
egymás eljárását célsze-
rû fokozott figyelemmel
kísérni. A tagokkal szem-
ben egyik ügyvezetô sem
hivatkozhat arra, hogy a
szerzôdést nem ô, hanem
ügyvezetô társa írta alá.

Az általános ügyvezetôi felelôs-
ség azonban kiszélesedik, ameny-
nyiben a társaság fizetésképtelen-
ségével fenyegetô helyzet következ-
ne be, akkor ugyanis az ügyvezetôk
feladataikat a társaság hitelezôi ér-

dekeinek elsôdlegessége alapján
kötelesek ellátni. Az új rendelkezés
fokozott felelôsséget jelent, mivel az
ügyvezetôk „normál körülmények
között” a társaság (értsd: tulajdo-
nosok összessége) érdekeinek el-
sôdlegessége alapján kötelesek fel-
adataik ellátására.

Felszámolósdi
Amennyiben a cég ellen felszámo-
lási eljárás indul, e fokozott felelôs-
ségi szabály be nem tartásához új
szankció is kapcsolódik. Eszerint a
hitelezô vagy a felszámoló a felszá-
molási eljárás ideje alatt keresettel
fordulhat a bírósághoz. Ebben kér-
heti annak megállapítását, hogy
azok, akik a cég vezetôi voltak – a
felszámolási eljárás kezdô idôpont-

ját megelôzô három éven belül –,
a fizetésképtelenséggel fenyegetô
helyzet bekövetkeztét követôen ügy-
vezetôi feladataikat nem a hitele-
zôk érdekeinek elsôdlegessége
alapján látták el, és ennek követ-
keztében csökkent a társasági va-
gyon. Külön kiemeli a törvény, hogy
amennyiben a vezetô nem tett ele-
get a beszámoló – mérleg – letétbe
helyezési és közzétételi kötelezett-
ségének (azaz nem küldte el a cég-
bíróságnak, illetve az igazságügyi
minisztériumnak), akkor a hitelezôi
érdekek sérelmét vélelmezni kell.

Ha megállapítják, vagy vélelem
alapján beáll a vezetôk felelôssé-
ge, akkor a hitelezôk kártérítési igé-
nyüket közvetlenül a felelôs veze-
tônek címezhetik. Fontos kiemelni,
hogy ez a felelôsség nemcsak a cég-
jegyzékben bejegyzett ügyvezetô-
ket terhelheti, hanem mindazon tár-
sasági vezetôket, akik a cég dön-
téseinek meghozatalára ténylege-
sen meghatározó befolyást gyako-
roltak Azaz adott esetben ide ért-
hetô a fôkönyvelô, pénzügyi veze-
tô, de a napi ügyvezetésbe bekap-
csolódó tulajdonos is!

Felügyelô bizottság
A cég ügyvezetésének ellenôrzésé-
re felügyelô bizottság választható,
bizonyos esetben pedig – leginkább
hitelezôvédelmi szempontból – kö-
telezô ilyen testület létrehozása. Az
új társasági törvény korlátolt fele-
lôsségû társaság esetében azonban
már nem teszi kötelezôvé a felü-
gyelô bizottság létrehozását, csak
abban az egy esetben, ha a cég tel-
jes munkaidôben foglalkoztatott
munkavállalóinak létszáma éves át-
lagban a 200 fôt meghaladja, és az
üzemi tanács nem állapodik meg
másként a cég ügyvezetésével. Azok
az 50 millió Ft feletti tôkével be-
jegyzett kft.-k, ahol felügyelô bi-
zottságra ténylegesen nem volt
szükség, és csak a jogszabályoknak
való megfelelés miatt mûködtettek
ilyen testületet, július 1. után akár
töröltethetik is felügyelô bizottsá-
gukat. Ezt megtehetik a zártkörûen
mûködô részvénytársaságok is, mi-
vel az új rendelkezések szerint már
zrt. formában sem automatikusan
kötelezô felügyelô bizottságot vá-
lasztani.

A szerzô a Dr. Spielmann Éva Ügyvédi
Iroda vezetôje. spielmann@spielmann.hu
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Általánosságban ismert,

hogy egyszemélyes kft.

alapításáról azért beszélik

le a tanácsadók az ügyfe-

leket, mert már alapítás-

kor is kötelezô könyvvizs-

gáló választása és

alkalmazása. A szabály ér-

vényességére pro és kont-

ra lehetett érveket találni,

mindazonáltal július 1-jé-

tôl hatályon kívül kerül,

azokkal a rendelkezések-

kel együtt, amelyek a

könyvvizsgáló kinevezé-

sét a cég tôkenagyságá-

hoz vagy alkalmazottai

számához kötötték.

Az új szabályok szerint

könyvvizsgálót kft. eseté-

ben minden kettôs könyv-

vitelt végzô társaságnak

választania kell, kivéve, ha

a cég éves nettó árbevé-

tele az üzleti évet mege-

lôzô két év átlagában nem

haladta meg az ötven mil-

lió forintot. Ha ezek sze-

rint a könyvvizsgálat kö-

telezô, akkor a választott

könyvvizsgálót be is kell

jelenteni a cégbíróságon,

csatolva a tisztség elfo-

gadásáról szóló okiratot.

KÖNYV-
VIZSGÁLÓ

Az nem tilos természete-

sen, hogy a megbízó

„munkajogias” juttatások-

ban (például felmondási

idô alatti felmentés, díja-

zás, szabadság, végkielé-

gítés) részesítse az ügy-

vezetôt. Az esetleges

jogviták színtere azonban

már nem a munkaügyi bí-

róság lesz.

PLUSZOK

DR. SPIELMANN
ÉVA, ügyvéd


