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3:4. § [A jogi személy létrehozásának szabadsága] 
(1) A jogi személy létrehozásáról a személyek szerződésben, alapító okiratban vagy alapszabályban (a 
továbbiakban együtt: létesítő okirat) szabadon rendelkezhetnek, a jogi személy szervezetét és működési 
szabályait maguk állapíthatják meg. 
(2) A jogi személy tagjai, illetve alapítói az egymás közötti és a jogi személyhez fűződő viszonyuk, 
valamint a jogi személy szervezetének és működésének szabályozása során a létesítő okiratban - a (3) 
bekezdésben foglaltak kivételével - eltérhetnek e törvénynek a jogi személyekre vonatkozó szabályaitól. 
(3) A jogi személy tagjai, illetve alapítói nem térhetnek el az e törvényben foglaltaktól, ha 
a) az eltérést e törvény tiltja; vagy 
b) az eltérés a jogi személy hitelezőinek, munkavállalóinak vagy a tagok kisebbségének jogait 
nyilvánvalóan sérti, vagy a jogi személyek törvényes működése feletti felügyelet érvényesülését 
akadályozza. 
(4) A jogi személy a jogi személy típusnak megfelelő létesítő okiratán alapuló bírósági nyilvántartásba 
vétellel jön létre. A jogi személy nyilvántartásba való bejegyzését a nyilvántartó bíróság jogszabályban 
meghatározott okból tagadhatja meg. 
(5) A jogi személy határozott vagy határozatlan időre jöhet létre. Ha a létesítő okirat a jogi személy 
fennállásának időtartamáról nem rendelkezik, a jogi személy határozatlan időre jön létre. 
… 

2. Ügyvezetés és képviselet 
3:112. § [A vezető tisztségviselő önállósága] 
(1) A társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő - a társasággal 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 társaság 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 ügyvezetésnek utasítást adhat, amelyet a 
vezető tisztségviselő köteles végrehajtani. 
… 
3:114. § [A vezető tisztségviselői megbízatás időtartama] 
A vezető tisztségviselői megbízatás öt évre - ha a társaság ennél rövidebb időtartamra jött létre, erre az 
időtartamra - szól. 
… 
3:115. § [Összeférhetetlenség] 
(1) A vezető tisztségviselő - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem 
szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely 
főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető 
tisztségviselő. Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség 
elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már 
vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag. 
(2) A vezető tisztségviselő és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem 
köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó 
szerződéseket. 
… 
3:119. § [A felügyelőbizottság létrehozásának kötelező esete] 
Kötelező felügyelőbizottság létrehozása, ha a társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott 
munkavállalóinak száma éves átlagban a kétszáz főt meghaladja, és az üzemi tanács nem mondott le a 



felügyelőbizottságban való munkavállalói részvételről. 
3:120. § [A felügyelőbizottság jogköre] 
(1) Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a 
felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni. 
(2) Ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, a beszámolóról a társaság legfőbb szerve a 
felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet. 
(3) Ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba 
ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a gazdasági társaság 
érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult összehívni a társaság legfőbb szervének ülését e kérdés 
megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében. 
(4) Semmis a létesítő okirat olyan rendelkezése, amely az (1)-(3) bekezdésben foglalt szabályoktól eltér. 
3:121. § [A felügyelőbizottsági tagság] 
(1) A felügyelőbizottság három tagból áll. Ha a társaságnál kötelező felügyelőbizottság létrehozása vagy 
ügydöntő felügyelőbizottság működik, semmis a létesítő okirat azon rendelkezése, amely háromnál 
kevesebb tagú felügyelőbizottság felállítását írja elő. A felügyelőbizottság testületként működik; az 
egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat 
megoszthatja tagjai között. 
(2) A felügyelőbizottsági tag megbízatása öt évre - ha a társaság ennél rövidebb időtartamra jött létre, 
erre az időtartamra - szól. 
(3) A felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően 
alkalmazni. 
(4) A felügyelőbizottságnak - a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságtól eltekintve - nem 
lehet tagja a társaság munkavállalója. 

 
KIVONAT 

a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló  
2009. évi CXXII. törvényből 

 
2. § (1) A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján 

közzéteszi a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. 
évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan 
cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók 

a) nevét, 
b) tisztségét vagy munkakörét, 
c) munkaviszonyban álló személy esetében 
ca) a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli 

juttatásokat, ezen belül külön feltüntetve alapbérét, egyéb időbérét, teljesítménybérét, valamint az 
időbért megalapozó időtartamot, illetve a teljesítménybért megalapozó teljesítménykövetelményeket, 

cb) az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve a 
munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartamát, 

cc) az Mt. 228. § alapján kikötött időtartamot és a kötelezettség vállalásának ellenértékét, 
d) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 22. § (2) bekezdés a) 

pontja szerinti jogviszony, valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén 
da) a megbízási díjat, 
db) a megbízási díjon felüli egyéb járandóságokat, 
dc) a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokat. 
… 
4. § (1) A köztulajdonban álló gazdasági társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező. 
(1a) Az (1) bekezdéstől eltérően nem kötelező felügyelőbizottság létrehozása azon gazdasági 

társaságoknál, ahol a befolyásszerzés időpontjában a társaságnál felügyelőbizottság nem működött és 



a) amelyekben a befolyással rendelkező öröklés útján szerzett társasági részesedést és a tulajdonosi 
joggyakorló - a befolyásszerzéstől számított 6 hónapon belül - döntött a társaság jogutód nélküli 
megszüntetéséről, 

b) amelyek a befolyásszerzés időpontjában végelszámolási, felszámolási vagy kényszertörlési eljárás 
alatt álltak. 

(1b) Ha a tulajdonosi joggyakorló az (1a) bekezdés a) pontjától eltérően a befolyásszerzéstől számított 
6 hónapon belül nem döntött a társaság jogutód nélküli megszüntetéséről, a köztulajdonban álló 
gazdasági társaságnál kötelező felügyelőbizottságot választani. 

(1c) A könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a 
társaság legfőbb szervének. 

(2) A köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága - ha törvény eltérően nem 
rendelkezik - három természetes személy tagból áll, kétszáz millió forintot meghaladó jegyzett tőkéjű 
gazdasági társaság esetében legalább három, legfeljebb hat természetes személy tagból áll. 
 

KIVONAT 
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényből 

 
91. A vezető állású munkavállaló 

 
211. § (1) A vezető további munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet. 
(2) A vezető 
a) nem szerezhet részesedést - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés 
kivételével - a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagy a munkáltatóval 
rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben, 
b) nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyletet, továbbá 
c) köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló 
tevékenységet is folytató vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági 
társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is 
folytató munkáltatónál. 
 


