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Bevezető 
 

 

 
„Munkavállalói képviselet a felügyelő bizottságokban” címmel legutóbb 1999 februárjában 

készítettünk módszertani anyagot a gazdasági társaságok felügyelőbizottságaiban tevékenykedő 

dolgozói képviselők számára. A most megjelenő kiadvány elkészítését a kilenc év alatt felhalmo-

zott tapasztalataink, és a 2006. július 1. óta hatályos, a gazdasági társaságokról szóló új törvény 

(2006: IV. tv.) megjelenése tette indokolttá. Kiadványunkban főleg az új Gt.-nek a felügyelő-

bizottsággal, azon belül is a dolgozói képviselő feladataival, jogaival foglalkozó fejezeteire térünk 

ki. 

A munkavállalói képviselők megválasztásával és tevékenységével kapcsolatos tapasztalataink 

igen széles körűek: 1996 óta működtetjük a Felügyelőbizottságok Dolgozói Képviselőinek Klubját, 

amelynek jelenleg mintegy ötven tagja van; tizenhárom éve hagyományosan minden évben orszá-

gos konferenciát szervezünk számukra. Mindkét szolgáltatásunk célja, hogy a dolgozói képviselő 

megismerhesse a munkájára vonatkozó legfrissebb információkat, jogszabályi változásokat, és 

tapasztalatokat szerezhessen más felügyelőbizottságok (az abban tevékenykedő munkavállalói 

képviselők) munkájáról. Az ÉTOSZ-szal kapcsolatban álló munkavállalói érdekképviseletek gyak-

ran fordulnak hozzánk a felügyelőbizottságokba delegált küldöttekre vonatkozó gondjaikkal: a 

megválasztásuktól, lehetséges feladataiktól kezdve tevékenységük eljárási szabályain át egészen 

beszámoltatásukig, esetleges visszahívásukig. 

Mi a feladata és kit kell képviselnie a dolgozók által választott felügyelőbizottsági tagoknak? – 

tettük fel a kérdést az 1996 júliusában megjelent kiadványunkban. Akkori kérdésünkre a gazdasá-

gi társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény egyértelmű választ adott: a dolgozói képviseletet 

egyértelműen a munkavállalói participáció intézményeként határozta meg. A magunk részéről a 

munkavállalói képviselő funkcióját a kezdetektől a dolgozói részvétel részének tekintettük. Segéd-

anyagaink ebből a megfontolásból igyekeztek támogatást nyújtani a munkavállalói képviselőknek 

munkájuk elvégzéséhez. Az így körvonalazható tennivalók alakították ki előző kiadványaink szer-

kezetét, amit a szükséges módosításokkal követünk a jelenlegiben is. 

Az első részben a munkavállalói participáció változó értelmezését, kiteljesedésével kapcsola-

tos szemléletváltozást, majd legújabban az elért eredmények valamiféle relativizálását és a mind-

ezt elősegítő törvényi szabályozást tekintjük át. A második részben a felügyelőbizottságokra vo-

natkozó törvényi szabályozások és tevékenységük tapasztalatai alapján foglaljuk össze munkájuk 

egy lehetséges módját, technikáját, a dolgozói képviselő rendelkezésére álló eszközöket. A harma-

dik részben az új Gt. változásaira hívjuk fel a figyelmet.  

Egyértelműen gazdagodott a kiadvány melléklete. A jogszabályi változások és a tapasztalatok 

alapján pontosítottuk a felügyelőbizottság ügyrend-mintáját és a képviselők összes munkavállaló 

általi megválasztásának szabályait. Újdonságként közreadunk egy csak az üzemi tanács által le-

bonyolított választás szabályaira vonatkozó mintát. Végül, a mellékletek végén megjelentetjük az 

új Gt. vonatkozó szakaszait. 

Kiadványunkkal kapcsolatos észrevételeiket kérjük, osszák meg velünk. Az ÉTOSZ honlapjá-

nak elérhetősége: www.etosznet.hu, e-mail címünk: etosz@mail.datanet.hu, telefonszámunk: (1) 

472-1182, levélcímünk: ÉTOSZ, 1066 Budapest, Jókai utca 2. Szívesen részt veszünk a felügyelő-

bizottság tevékenységével kapcsolatos problémáik megoldásában. 

A kiadvány megjelentetéséért újólag köszönetet mondunk a Friedrich Ebert Alapítvány Szak-

szervezeti Projektjének. 

 

Budapest, 2007. szeptember 

 

A szerzők 

http://www.etosznet.hu/
mailto:etosz@mail.datanet.hu
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I. rész 
 

Dolgozói képviselet a gazdasági társaságok 

vezető-testületeiben 
 

 

 

I. Az első társasági törvény (1988: VI. tv.) 

 

Magyarországon a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény (a továbbiakban: 

Gt.) adta meg a jogi keretét az állami vállalatok gazdasági társasággá alakulásának, valamint 

új társaságok alapításának. Az 1988-as Gt. megalkotásának mintáját a német társasági jog 

jelentette, szemben az angolszász modellel. Ennek magyarázatát a német nyelvterület orszá-

gaival (Németország, Ausztria) hosszú ideje kialakult és folyamatosan működő gazdasági 

kapcsolatok, valamint az a tény adta, hogy az állami vállalatok privatizációjában várható volt 

ezen országok fokozott részvétele. A két modell között, főleg a részvénytársaságok esetében 

tapasztalható különbség a társaság irányító testületeinek számában és funkciójában van. Míg a 

német szisztémában két testület, a felügyelőbizottság (fb) és az igazgatóság, addig az angol-

szász rendszerben egy egységes irányító testület, az ún. board látja el a társaság vezetését. A 

német részvénytársaságokban a felügyelőbizottság szerepe „ügydöntő”, vagyis feladatokat 

szab az általa kinevezett igazgatóságnak, és ellenőrzi is azok végrehajtását. A boardban a két 

funkció összevonódik, bár az egységes testületen belül lehetnek különböző feladatot (pl. el-

lenőrzést) ellátó bizottságok. 

A Gt. nem egy az egyben vette át a német mintát: a felügyelőbizottság funkcióját csak a 

társaság tevékenységének ellenőrzésében határozta meg. Ebben a szűkített feladatkörű fb-ben 

tette lehetővé a Gt. 13. §-a a dolgozói képviseletet abban az esetben, ha a főfoglalkozású dol-

gozók létszáma éves átlagban meghaladta a 200 főt. Mint fogalmaz, „a társaság dolgozói a 

felügyelőbizottság útján vesznek részt a társaság működésének ellenőrzésében”. Sajnálatos, 

hogy a szisztémával együtt nem vettük át a törvényi szabályozást megalapozó elveket is, 

ugyanis ezzel elkerülhető lett volna az a majd’ évtizedes vita a dolgozói küldött kilétéről, 

funkciójáról. A Németországban általánosan elfogadott elvek szerint ugyanis a társaság nem 

csak gazdasági, hanem társadalmi intézmény is. (A német alkotmány megfogalmazza a tulaj-

donos tulajdonának működtetésével kapcsolatos felelősségét.) A dolgozói részvétel (az üzemi 

demokrácia) a társadalmi demokrácia társaságon belüli megnyilvánulása, amely azért illeti 

meg a dolgozókat, „hogy… a gazdálkodási legitimáció társadalmi legitimációval egészüljön 

ki…, hogy megvalósulhasson a vállalatban tevékenykedő minden olyan erő együttműködése és 

integrációja, amelynek tőkebefektetése és munkája a vállalat létének és hatékonyságának az 

előfeltétele.”
1
 Fenti elvek tisztázása nélkül meglehetősen nehezen volt értelmezhető a dolgo-

zói képviselő választására, feladataira, kapcsolataira vonatkozó törvényi szabály. A fent emlí-

tett vita abban foglalható össze, hogy a vezetés, kihasználva a szabályozás adta lehetőségeket, 

a szakmai felkészültség fontosságát hangsúlyozva igyekezett megszerezni magának az fb 

munkavállalói képviseletet. Így az az érdekes eset következett be, hogy a menedzsment, 

amelynek felügyelete az fb egyik meghatározó feladata, elfoglalva ezt a fontos pozíciót, kont-

rollálta saját tevékenységét. Ezt az időszakot – a Gt. módosításáig – a dolgozói participáció 

nyílt tagadásaként értékelhetjük. 

 

                                                 
1
 Lásd erről Szamuely László: Változó struktúra, változó ipari társadalom c. könyve 125. old. Budapest, 1992.  
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A Gt. módosítása 

 

Ugyanakkor a dolgozói érdekképviseletek (szakszervezet, üzemi tanács) ezt joggal ne-

hezményezték. Korántsem tekinthetjük véletlennek, hogy 1992-ben sor került a Gt. módosítá-

sára: a 13. § kiegészült egy a választási szabályzat elkészítésére vonatkozó alponttal. Az új 

pont kétségtelen ambivalenciája ellenére már előremutató jeleket tartalmazott. A törvénymó-

dosítás előírta, hogy a képviselő jelölésével, megválasztásával, visszahívásával kapcsolatban a 

társaságnak választási szabályzatot kell készítenie, aminek elfogadását a társaság legfőbb 

szerve kötelességévé tette. Azzal az egyértelmű szabályozásnak ugyancsak nem tekinthető 

megkötéssel, hogy a szabályzatot elfogadása előtt egyeztetni kell a munkavállalói érdekképvi-

seletekkel.  

Feltétlenül újszerű, pozitív eleme volt a Gt. módosításának az, hogy előírta a választás há-

rom legfontosabb elemének (jelölés, választás, visszahívás) írásos szabályozását. A legfonto-

sabb szabályok rögzítése elősegíthette a munkavállalói képviselők demokratikus választását, 

valódi munkavállalói támogatásuk megszerzését. A régi Gt. 1992-es módosítása fontos lépés 

volt a felügyelőbizottság munkavállalói képviseletének, a munkavállalók participációs jogá-

nak tisztázása felé. A törvényalkotó, szembesülve a dolgozói képviselő státuszával kapcsola-

tos anomáliákkal, ezeknek egy részét a törvény módosításával kívánta korrigálni.  

Ezek közül különösen a visszahívás törvénybe iktatása volt nagyhatású. A mandátum idő 

előtti megszüntetése lehetőségének a munkavállalók eszközekénti szabályozása segített meg-

értetni bizonyos lényeges függőségi viszonyokat. Azt tudniillik, hogy ha a dolgozói küldött 

nem a munkavállalókat képviseli, azok visszahívhatják, és mást választhatnak helyette. 

Mindezek ellenére a módosítás sem volt képes tisztázni az ellentmondásos kérdések teljes 

körét. Elég, ha arra utalunk, hogy azt a kis lépést, amit az eljárási szabályok kereteinek meg-

határozásánál a participációs jogok egyértelműsítése felé tett, rögtön relativizálta azzal, hogy 

a választási szabályzat tényleges előkészítésében a menedzsmentnek, végső elfogadásában 

pedig a tulajdonosnak biztosított kizárólagos jogosítványokat. 

A zavar tovább fokozódott azzal, hogy a módosítás szövegébe is olyan új fogalmak kerül-

tek, amelyeket a törvény nem definiált. Ilyen volt például a munkavállalói érdekképviseleti 

szervek meghatározatlansága (itt az a kérdés merült fel, hogy vajon a szakszervezetekre, vagy 

az üzemi tanácsokra, esetleg mindkettőre kell-e gondolni), vagy az egyeztetés fogalma, amely 

a munkáltató és a munkavállalói érdekképviseleti szervek közötti érdekegyeztetési eljárás új, 

a gyakorlat számára nehezen értelmezhető kategóriájaként jelent meg a törvényben.  

Leszögezhetjük, hogy a régi Gt. módosítása még nem a participáció teljes tisztázását szol-

gálta, és a következő törvény megszületéséig terjedő időszakot a munkavállalói participáció 

„rejtett” akadályozásaként értelmezhetjük.  

Most már csak azt kellett tisztázni, hogy mely szervezeteket kell munkavállalói érdekkép-

viseleteknek tekinteni, és mit jelent az egyeztetés. Ezt azonban már csak az új Gt. (az 1997. 

évi CXLIV. törvény) új szabályai határozták meg egyértelműen. 

 

II. A második Gt. (1997: CXLIV. tv.) 

 

Kiteljesedő participáció 

 

A parlament 1997-ben elfogadta az új „Gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. 

törvényt” (a továbbiakban: Gt.), amely 1998 júniusában lépett hatályba. Az új törvény kidol-

gozását részben az európai jogharmonizáció, részben a tíz év alatt felhalmozott gyakorlati 

tapasztalatok tették indokolttá. Tízéves vitára tett pontot a törvény participációval foglalkozó 

része, amely az üzemi tanács számára tette lehetővé, hogy a gazdasági társaságban képviselet-
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tel rendelkező szakszervezetek véleményének meghallgatása után jelölje a dolgozói képvise-

lő(ke)t a felügyelőbizottságba. 

 

Mit oldott meg participációs szempontból a ’97-es Gt.? 

 

Legelőször is vitán felülivé tette azt, hogy a felügyelőbizottsági dolgozói képviselet mun-

kavállalói részvételi intézmény. A menedzsment és a társaság legfőbb szerve formális befo-

lyásolási lehetőségének kizárásával egyértelműsítette azt, hogy a jelölés, választás, visszahí-

vás a munkavállalók, illetve az őket képviselő üzemi tanács kompetenciájába tartozik. Ko-

moly lépést tett a szétdarabolt munkavállalói érdekképviseleti szervek együttműködése, egy-

séges, „integrált” működése érdekében. Nézzük a felsoroltakat kicsit részletesebben: 

 

1. Legitimáció 

 

A ’97-es Gt. a dolgozó küldött jelölésének jogát az üzemi tanácshoz telepítette. Annak el-

döntése, hogy ezt milyen technikával, eljárási szabályokkal teszi, ugyancsak az üzemi tanács 

hatáskörébe tartozik. Így a küldöttek jelöléséről (őket majd a társaság legfőbb szerve választja 

fb-tagokká) a szakszervezet(ek) véleményének kikérése után dönthet egyetlen üzemi tanácsi 

határozattal, illetve megválasztathatja a munkavállalók többsége által. A munkáltató és a tu-

lajdonos hivatalos beavatkozási lehetőségének megszüntetésével (a társaság legfőbb szerve 

csak törvényben foglalt kizáró ok esetében utasíthatja el az üzemi tanács jelöltjét), az üzemi 

tanács kulcspozícióba helyezésével a törvény egyértelműsítette a két participációs intézmény 

kapcsolatának jellegét, amelyet joggal nevezhetünk függőségi viszonynak. Ugyanis a jelölés 

szabályaitól függetlenül nem kérdés tovább az, hogy a dolgozói küldött honnan meríti legiti-

mációját, támogatottságát. Milyen elvárásoknak kell megfelelnie, kiknek a véleményét, észre-

vételeit kell akceptálnia munkája során, és kiknek tartozik tájékoztatási kötelezettséggel. 

 

2. Participáció és kapcsolat 

 

A gyakorlatban az 1. pontban leírt függőségi viszony biztosítja a munkavállalói participá-

ciót a felügyelőbizottságban. A ’97-es Gt. ugyancsak rendezi a munkavállalók és képviselőjük 

kapcsolatát. Ugyanis a dolgozói küldött részére előírja azt, hogy munkájáról kötelezően tájé-

koztassa választóit, az üzemi tanácson keresztül. 

A munkavállalói részvétel a társaság ellenőrző szervében – a korábbi, gyakran hangozta-

tott félelmekkel ellentétben – nem tette a szakszervezetek harci terepévé a felügyelőbizottsá-

got. A munkavállalói képviselő(k)nek erre semmiféle jogosítványa, gyakorlati lehetősége nem 

volt és ma sincs. Az egyharmadnyi szavazati arány nem teszi lehetővé az fb elé kerülő ügyek 

döntő módon való befolyásolását. A részvétel munkavállalói szempontok, felvetések, vélemé-

nyek érvényesítésére ad módot. Másfelől a participáción keresztüli információszerzés a mun-

kavállalók számára teszi lehetővé, hogy megismerve a társaság céljait, perspektíváit, azt fi-

gyelembe véve alakíthassák ki saját, a vállalattal összefüggő terveiket. 

A dolgozóknak ezt az alapjogát az Európai Unióban az 1989 decemberében elfogadott 

„Közösségi Karta a munkavállalók alapvető szociális jogairól” deklarálta. (Az erre vonatko-

zó elveket erősíti tovább a 2001/86/EK irányelv az európai részvénytársaságban történő dol-

gozói részvételről.) 

Tíz év alatt kiderült, hogy a dolgozói részvétel sem a tulajdonos, sem a menedzsment 

számára nem jelent igazán veszélyt, sőt, a dolgozói képviselő gyakran egyedüli biztosítéka a 

felügyelőbizottsági munka folyamatosságának, a társasági érdek érvényesülésének, az ellen-

őrzési munkához szükséges belső információk megszerzésének. 
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A részvétel egyetlen hátránya munkáltatói szempontból, hogy nyílt vállalatpolitikát, és az 

ehhez szükséges információk megosztását igényli. Hosszú távon azonban mindkét fél nyere-

séget könyvelhet el működtetésével. 

 

3. A munkavállalói érdekképviseletek együttműködése 

 

Ma Magyarországon egy átlagos társaságnál a munkavállalók négy különböző érdekkép-

viseleti intézménnyel rendelkeznek: 

 az általános érdekvédelmet biztosító szakszervezetekkel (ebből adott esetben több is 

lehet a cégnél); 

 a munkavállalói részvétel alapintézményével, az üzemi tanáccsal (ami kétszintű is le-

het); 

 az egészséges, biztonságos munkavégzés munkavállalói érdekképviseleti intézményé-

vel, a munkavédelmi képviselőkkel (és a belőlük alakult munkavédelmi bizottságok-

kal); továbbá 

 a 200 fő feletti foglalkoztatotti létszámmal működő társaságok esetében az ellenőrzés-

ben képviseletet biztosító felügyelőbizottsági tagsággal. 

A magyar munkajog szelíden ösztönzi a munkavállalói képviseletek együttműködését, pl. 

épít a szakszervezetek koalíciójára a kollektív szerződés megkötésénél, érdekeltté teszi az 

érdekvédelmi szervezeteket az üzemi tanácsok létrehozásában és működésében. Az persze 

más kérdés, hogy ennek végeredménye valódi együttműködés lesz-e. Úgy tűnik azonban, 

hogy a jogalkotó kevéssé találta meg e szelíd ösztönzés eszközeit a munkavédelmi képviselők 

(bizottságok) esetében, és elmondható, hogy 1997-ig igen ambivalens szerepet osztott a mun-

kavállalói érdekképviseletekre a felügyelőbizottság dolgozói képviselőjével kapcsolatban. 

A tevékenységük természetéből adódó érdekazonosságon túl, semmi nem késztette a 

munkavállalói intézményeket a tényleges együttműködésre. Ez gyakran kevésnek bizonyult és 

nem gátolta meg egyfajta verseny kialakulását közöttük. Mindebből végső soron akár az is 

következhetett, hogy ezek a munkavállalói intézmények egymástól függetlenül kialakított 

célokért külön-külön tárgyaltak a munkáltatóval. Ez a lehetőség – az erők megosztásával – 

rontotta a munkavállalók esélyeit, és időt rabló eljárásokra kényszerítette a munkáltatót. 

A ’97-es Gt. ebből a szempontból is újdonságot jelent azzal, hogy szoros szálakkal fűzi 

egymáshoz az üzemi tanácsot és a felügyelőbizottság dolgozói képviselőjét. 

 

A ’97-es Gt. új vonásai 

 

A fentiekben részletezetteken túl, vagyis a nyíltan megfogalmazott participáción, a legiti-

mációs és kapcsolati problémák megoldásán, valamint a munkavállalói részvételi intézmé-

nyek együttműködésének elősegítésén kívül a törvénynek egy további fontos új vonása van.  

Elsősorban külföldi, főleg német befektetők igényeinek kielégítésére – akik az otthon 

megszokott társasági formát, felépítést, vezető-testületi funkciót, szabályozást (mindazt, amit 

már ismertek és alkalmaztak) szerették volna viszontlátni a Gt.-ben – került bele a törvénybe 

az a lehetőség, hogy amennyiben az rt. alapító okiratában, a kft. társasági szerződésében úgy 

rendelkeznek, a felügyelőbizottság az ügyvezetés fölé rendelhető. 

Ebben a minőségében gyakorolhat: 

a) bizonyos személyzetpolitikai jogosítványokat az igazgatóság felett, úgymint a tagok 

megválasztását, visszahívását, díjazásának megállapítását, továbbá 

b) meghatározott jogügyleteket hagyhat jóvá előzetesen (pl. szerződések, beruházások 

stb.). 

Tapasztalataink szerint, bár ez néhány társaság esetében korábban is előfordult, az előze-

tes kontroll lehetőségének törvénybe kerülése minőségileg változtatja meg a felügyelőbizott-
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ság eddigi utólagos ellenőrző funkcióját. Az ilyen feladatok szerint működő felügyelőbizott-

ságban a dolgozói képviselő is egy új minőségben végzi feladatát, hiszen ekkor a munkaválla-

lói participáció egyben a dolgozói küldött ügyvezetésbe való bevonását is jelenti. 

Mielőtt az új lehetőségektől túlságosan elégedettek lennénk, érdemes emlékezetünkbe 

idézni a ’97-es Gt.-nek is mintául szolgáló német törvény azon szabályait, amely a MONTÁN 

ágazatokban, vagy 2000 fő foglalkoztatotti létszám esetén a munkavállalók „paritásos” képvi-

seletét biztosítja a felügyelőbizottságokban. Ezen túl a humánigazgató kinevezésében egyetér-

tési jogot biztosít számukra.  

A valóságban egyik lehetőség sem több a törvényhozók részéről a munkavállalók számára 

nyújtott gesztusnál, hiszen a paritásos testületben is kellő biztosítékok védik a tulajdonos ér-

dekeit. A humánigazgatónak pedig mindig is az aktuális vállalatpolitikát kell szolgálnia. Az 

azonban már korántsem mellékes, hogy a munkavállalók támogatásával elnyerhető tisztség 

milyen minőségű kapcsolatot, adott esetben tárgyalási légkört biztosít felek számára. 

 

Megoldatlan problémák 

 

Bármekkora előrelépést is jelent a munkavállalói participáció elismerésében az új törvény, 

maradtak megoldatlan kérdések, amelyekre a gyakorlat számára helyes válaszokat csak a tör-

vény szelleméből lehet levezetni. 

 

1. Mi van, ha nincs üzemi tanács? 

 

A törvény alkotói helyesen abból indultak ki, hogy ha a munkavállalói intézményeket va-

lamilyen módon össze akarják kötni, a felügyelőbizottsági képviselő jelölését az üzemi tanács 

kompetenciájává kell tenni. A Munka Törvénykönyve ugyanis úgy rendelkezik, hogy: „Üze-

mi tanácsot kell választani minden olyan munkáltatónál..., ahol a munkavállalók létszáma az 

ötven főt meghaladja”. Ebbe a kategóriába pedig minden, 200 főt foglalkoztató cég beletarto-

zik. Vagyis a törvény rendelkezése szerint minden olyan cégnél, ahol a felügyelőbizottságba 

dolgozói képviselőt kell választani, kell hogy legyen üzemi tanács (amíg például a szakszer-

vezet létrehozását nem teszi kötelezővé semmilyen törvény).  

Csakhogy a törvény előírásai ellenére sem került sor az üzemi tanács megválasztására 

számos, 200 főt foglalkoztató társaságnál. Ezekről a cégekről pedig a törvény semmit nem 

mond. 

Egy, egyébként kiváló törvénymagyarázat, amelyet joggal tekinthetünk a „törvényalkotó” 

indokolásának,
*
 tévesen így utal erre:  

„Az Mt. azt az esetet is egyértelműen rendezi, hogy mit kell tenni, ha a gyakorlatban még-

sem működik üzemi tanács.” 

Nos, az Mt.-ben erre az esetre semmilyen utalás nincs. (A félreértést valószínűleg az 

okozta, hogy volt egy az első üzemi tanács-választásig érvényben lévő szabály, amely szerint 

a választásig a részvételi jogokat a szakszervezet gyakorolja. Ez azonban a választások után 

már nem alkalmazható.) 

Az Mt. szerint a participáció a munkavállalók közösségét megillető jog, amelyet a nevük-

ben, az általuk választott üzemi tanács gyakorol. Azt gondoljuk, hogy azoknál a társaságok-

nál, ahol a létszámfeltételek adottak a felügyelőbizottság dolgozói képviselőjének megválasz-

tására, de nincs üzemi tanács, a jelölés (választás) joga a munkavállalók közösségét illeti meg.  

(Elvileg ez megoldást jelenthetne az üzemi tanács jogosítványainak gyakorlására is. Meg-

jegyezzük, hogy a magyar parlament által is deklarált, „Az Európai Közösség munkavállaló-

                                                 
*
 Farkas József, Gadó Gábor, Gál Judit, Komáromi Gábor, Makai Katalin, T. Nagy Erzsébet, Sándor Tamás, 

Sárközy Tamás, Vezekényi Ursula, Wellman György: Társasági törvény, cégtörvény. Budapest, 1997. HVG–

ORAC Lap- és Könyvkiadó. 
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inak tájékoztatásáról és a velük folytatott konzultációról szóló 2002/14/EK irányelv” a mun-

kavállalói képviselők meghatározását a nemzeti jogszabályok hatáskörébe utalja.)  

 

2. Választási csapda 

 

Az üzemi tanácsok számára a választás szabályainak megalkotása közben valószínűleg 

komoly dilemmát okoz, hogy hogyan érvényesítsen egyszerre két, egymásnak ellentmondó 

feltételt az eljárási szabályokban. Az egyik feltételt nevezzük a demokratikus választás, a má-

sikat a függőségben tartás feltételének. 

2.1. A demokratikus választás, mint feltétel azt igényelné a szabályzat elkészítőitől, hogy 

liberalizálják a jelölés lehetőségét, vagyis a munkavállalói érdekképviseleti intézményeken 

túl, a munkavállalók különböző csoportjainak is lehetővé kell tenni a jelöltállítást. A további-

akban az így kialakult jelölti körből, minden munkavállaló részvétele mellett lebonyolított 

titkos szavazáson kell kiválasztani a legtámogatottabb jelölte(ke)t. Az üzemi tanács pedig 

automatikusan őt (őket) jelölné az fb-be. 

Kétségtelenül az így megválasztott képviselők élveznék a legnagyobb legitimitást, de ko-

rántsem biztos, hogy szívesen működnének együtt az üzemi tanáccsal. 

2.2. A függőségben tartás, mint feltétel az üzemi tanáccsal való együttműködési hajlandó-

ságukat, szubjektív szándékukon túlmenően is hivatott garantálni.  

Szükségtelen részletesebben magyarázni, hogy miért jelent biztosítékot a függőségi vi-

szony az együttműködés javítása érdekében, azt, hogy mitől javulna a dolgozói képviselő 

együttműködési hajlandósága azzal a testülettel, amelynek akaratából betölti ezt a fontos po-

zíciót. 

Míg az első esetben a legitimitást az összes munkavállalótól kapja, így végső soron csak 

nekik tartozik felelősséggel, csak ők vehetik vissza mandátumát, addig a második esetben az 

összes munkavállaló helyébe egy konkrét testület lép, határozott igényekkel, gyorsabb eljárási 

szabályokkal, dinamikusabb reagálással. 

Korábban részletesen kifejtettük, miért tartjuk fontosnak a munkavállalói részvételi in-

tézmények együttműködését, miért hozott a 97-es Gt. ezen a területen teljesen új megoldást. 

Úgy érezzük, hogy a teljesen liberalizált választás ezt az üzemi tanácshoz telepített jogosít-

ványt gyengíti, relativizálja.  

Az eddigi tapasztalatok alapján nagyon is elképzelhető a törvényi előírások névleges telje-

sítése a munkavállalói küldött részéről, anélkül, hogy valódi participációs intézményként 

üzemeltetné megbízatását. 

Végső soron a széles körű demokrácia, a régi törvény 1992-es módosításával már érvé-

nyesülhetett a választásokon. A legitimáció növekedése azonban önmagában nem jelentett 

semmiféle biztosítékot e fontos pozíció participációs intézménykénti működtetésére. Úgy 

tűnik, ehhez többre van szükség, a működés konkrétabb kontrolljára, az együttműködés fo-

lyamatos kezdeményezésére, rendszeres beszámolókra. Ezt segítheti elő az üzemi tanácstól 

való függőség. 

 

III. Az új Gt. (2006: IV. tv.) változtatásai 

 

Az új Gt.-t – a 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról – az Országgyűlés 2005. 

december 19-én fogadta el. Kiadványunk más fejezetében részletesen tárgyaljuk az új Gt. és a 

’97-es Gt. közötti különbségeket. Most csak témánk szempontjából három fontos változást 

emelünk ki: 
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 Az üzemi tanács és a társaság ügyvezetése által kötött megállapodással lehetővé tette, 

hogy a dolgozói részvétel a gazdasági társaságok működésének ellenőrzésében eltérjen 

a törvény által szabályozottaktól. 

 Nyilvánosan működő rt.-k esetében, ha az az egységes irányítási rendszer szabályai 

szerint működik (board-típusú irányítás), a munkavállalókat a társaság ügyvezetésének 

ellenőrzésében – az alapszabályban foglaltak szerint – megillető jogok gyakorlásának 

módjáról az igazgatótanács és az üzemi tanács állapodik meg. 

 Bevezette az elismert vállalatcsoport fogalmát. 

 

A) A törvénytől eltérő szabályozás a dolgozói részvételről 

 

Hogyan értelmezhető a törvénynek ez a pontja [Gt. 38. § (1)]? Megítélésünk szerint a ren-

delkezés a jogosultságról szól, vagyis ha nincs megállapodás, a munkavállalók a törvény sza-

bályainak megfelelően jogosultak az fb-ben való részvételre. Ha viszont az üzemi tanács egy 

a társaság ügyvezetésével kötött megállapodás keretében – vélhetően az ügyvezetés kezdemé-

nyezésére (nyomására) – lemond a munkavállalói képviselő(k) fb-be való jelölésének jogáról, 

akkor megszűnik a munkavállalók részvétele a társaság felügyelőbizottságában. Megszűnik 

egy európai léptékű participációs jog, ráadásul úgy, hogy a dolgozók (képviselőik) maguk 

mondanak le törvényben foglalt jogukról.  

A megállapodásban az üzemi tanács és a társaság ügyvezetése arról is rendelkezhet, hogy 

milyen, a munkavállalókat megillető kompenzáció, kedvezmény fejében, esetleg a dolgozói 

képviselő részvételi jogosultságát valamilyen mértékig helyettesítő megoldással kerül meg-

szüntetésre a munkavállalók fb-ben való részvétele. 

[Ha ez a jog a munkavállalókat illeti meg /Gt. 38. § (1) bek./, lemondhat-e erről a nevük-

ben az üzemi tanács? E probléma megoldását jelentheti egy erre vonatkozó, a munkavállalók 

részvételével lebonyolított szavazás.]  

Számunkra úgy tűnik, hogy a törvényben foglaltak helyett kötött bármilyen más megálla-

podás a dolgozói részvétel szempontjából csak visszalépést (korlátozást) jelenthet. Ha a tulaj-

donosnak (vagy a társaság ügyvezetésének) nem tetszik, hogy a dolgozók képviselői az fb-n 

keresztül részt vesznek a társaság ellenőrzésében (és ezzel számukra semmivel nem helyette-

síthető információhoz jutnak), rávehetik az üzemi tanácsot egy ezt a lehetőséget megszüntető 

megállapodás megkötésére. Cserébe a tulajdonos/ügyvezetés még anyagilag kompenzálhatja 

is a munkavállalókat. Vajon milyen mértékű kompenzáció lehet megfelelő a munkavállalói 

participáció kiváltására? Vegyük észre, hogy eltérő minőségekről van szó, egyrészt az fb-ben 

való részvétel a vezetés döntéseinek befolyásolási lehetőségét, máshonnan nem megszerezhe-

tő információhoz jutás esélyét jelenti, másrészt pedig az előzőeket „kompenzálandó”, többlet 

anyagiakhoz való jutásról.  

De ne legyünk álnaívak, a megállapodást az az ügyvezetés fogja kezdeményezni, amely-

nek megvannak a megkötéshez szükséges eszközei. Vagyis nagyon is elképzelhető, hogy az 

üzemi tanács „visszautasíthatatlan” ajánlatot kap. Javaslataink ezekre az esetekre szólnak. A 

továbbiakban ahhoz kívánunk segítséget nyújtani, hogy ilyen esetben az üzemi tanács milyen 

kompenzáción vagy/és helyettesítő megoldásokon gondolkodhat. 

 

1. Anyagi, gazdasági típusú kompenzáció? 

 Keresetek, bérek növelése 

Ebben az esetben a megállapodásban arról kell rendelkezni, hogy az fb-ben való rész-

vételről történő lemondás fejében a munkáltató meghatározott ideig (pl. öt évig) mi-

lyen keresetnövelési lehetőséget (bérnövekedés és/vagy szociális juttatások emelése) 

biztosít a munkavállalók számára. Ez valójában akkor lesz többletjuttatás, ha megha-

ladja az inflációt és azt a mértéket, amit a munkáltató amúgy is adna. 
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 Szociális jellegű intézmények létrehozása, működtetése 

Olyan szociális intézmény létrehozásáról lehet szó, ami addig nem működött az adott 

társaságnál, pl. üdülő, sport-, kulturális centrum stb. 

 Kedvezményes dolgozói tulajdonszerzés lehetősége 

Az fb-ben való munkavállalói részvételről való lemondás fejében a tulajdo-

nos/ügyvezetés kedvezményes dolgozói tulajdonhoz jutást (részvény, résztulajdon) 

tesz lehetővé.  

[Megjegyezzük, hogy ekkor fennáll a lehetősége annak, hogy a dolgozók, immár új mi-

nőségükben (mint tulajdonosok), tagot delegáljanak akár az igazgatóságba, akár a fel-

ügyelőbizottságba. A munkavállalói képviselőnek egyik esetben sem kell társasági al-

kalmazottnak lennie, sőt az érvényes szabályok szerint nem lehet az.] 

 

2. Az fb dolgozói képviselő részvételi jogait helyettesítő participációs jogok 

Ebben az esetben az üzemi tanács „különleges” jogokhoz juthatna, pl.:  

 Üzemi tanács egyetértési jogot kapna a humánigazgató kinevezésében. 

Németországban bizonyos társaságtípusoknál működő lehetőség. Lényegében egyfajta 

gesztus a vezetés részéről, hiszen a munkavállalók által támogatott humánvezető sze-

mélyén keresztül csak a munkavállalói érdekképviseletek és a vezetés közötti kapcso-

lat jellegét, minőségét határozza meg.  

 Az üzemi tanács képviselőjének részvétele az fb fontosabb ülésein. 

 Azokról az ülésekről lehet szó, amelyeken az fb az üzleti tervet, a mérleget vagy 

egyéb beszámolót tárgyal. Szervezeti struktúrával, foglalkoztatási kérdésekkel, új 

technológia bevezetésével, új beruházásokkal kapcsolatos elképzelések kerülnek napi-

rendre. 

Ezekben az ügyekben az üzemi tanács véleményét, mint kisebbségi álláspontot kellene 

kezelni, jegyzőkönyvezni, a közgyűlésen/taggyűlésen ismertetni. 

 

3. Lehetséges a fenti két lehetőség valamiféle kombinációja is, pl.: anyagi kompenzáció és 

különleges üzemi tanácsi jogok biztosítása. 

 

B) Megoldási lehetőségek az egységes irányítással (board) működő nyrt.-knél 

 

Az új Gt. egyik újdonsága, hogy először teszi lehetővé Magyarországon az egységes 

(board-típusú) irányítással működő társaságok létrehozását, működését. Ez az irányítási forma 

elsősorban az angolszász és skandináv országokban működik. 

Hogyan értelmezhető a törvénynek ez a szakasza [Gt. 38. § (2) bek.]? Fontos, hogy az új 

irányítási formánál is lehetővé teszi a munkavállalókat a társaság ügyvezetésének ellenőrzé-

sében megillető jogok gyakorlását, két feltétel teljesülése esetén: 

1. erről előzetesen rendelkeznie kell a társaság alapszabályának; 

2. ennek figyelembevételével köt megállapodást a joggyakorlás módjáról az üzemi ta-

nács és az igazgatótanács. 

Milyen kérdések megfontolását javasoljuk az üzemi tanács számára a megállapodás meg-

kötése előtt? Mindenekelőtt az első feltételnek kell teljesülnie, vagyis az alapszabály 

megengedőleg rendelkezzen a dolgozók részvételéről a társaság ellenőrzésében. Úgy gondol-

juk, hogy erre vonatkozó rendelkezések alapszabályba kerülését akár az üzemi tanács is kez-

deményezheti. Mivel ez az irányítási forma eddig nem működött Magyarországon, két módon 

születhet meg: a) alapítással, b) az alapszabály módosításával. Megítélésünk szerint az üzemi 

tanács kezdeményezése csak a második esetben képzelhető el, annál az egyszerű oknál fogva, 

hogy alapításkor még nem működik a társaságnál üzemi tanács. 

Nézzük most a megállapodás tartalmi kérdéseit, miről állapodhatnak meg a felek.  
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1. Munkavállalói részvétel az igazgatótanácsban 

Úgy gondoljuk, hogy a törvény erre is lehetőséget ad, ráadásul a megoldás egyáltalán nem 

példanélküli. A skandináv országokban a munkavállalók joga képviselőik delegálása az igaz-

gatótanácsba. Svédországban törvény rendelkezik arról, hogy a szakszervezetek két főt dele-

gálhatnak az igazgatótanácsba. Magyarországon az Mt. alapján, a gazdasági társaságoknál 

bizonyos foglalkoztatotti létszám felett (50 fő) üzemi tanácsot kell létrehozni. Ezért nem vé-

letlen, hogy a Gt. a felügyelőbizottság munkavállalói tagjainak delegálását, a szakszerveze-

tekkel való egyeztetés után, az üzemi tanácsokra bízza. Ugyanez az eljárás javasolható az 

igazgatótanácsba való delegáláskor. Megfontolandó lehetőség, hogy a dolgozói képviselő 

csak az igazgatótanács valamelyik bizottságának munkájában vegyen részt (pl. az audit bi-

zottságban). Bár több ok miatt is fontosnak tartjuk, hogy a dolgozói képviselő a társaság al-

kalmazottja legyen; felmerülhet az a lehetőség is, hogy az üzemi tanács csak külső szakértőt 

delegálhasson. Ezt a megoldást esetleg az igazgatótanács is jobban támogatná. 

 

2. Az igazgatótanácsba való dolgozói részvételt helyettesítő participációs lehetőségek 

E megoldás keretében újra az üzemi tanács „különleges” jogaira gondolunk, pl.: 

 Üzemi tanács egyetértési joga a humánigazgató kinevezésében. 

 Az üzemi tanács képviselőjének részvétele az igazgatótanács fontosabb ülésein. 

Itt ismét csak a munkavállalók gazdasági és szociális érdekeit, a társaság jövőjét befo-

lyásoló napirendekkel foglalkozó ülésekről lehet szó. 

Ezekben az ügyekben az üzemi tanács véleményét, mint kisebbségi álláspontot kellene 

kezelni, jegyzőkönyvezni, a közgyűlésen/taggyűlésen ismertetni. 

 

3. Anyagi, gazdasági típusú kompenzáció? 

 Keresetek, bérek növelése 

Természetesen meg lehet állapodni ez esetben is arról, hogy az igazgatótanácsban való 

munkavállalói részvétel helyett a munkáltató meghatározott ideig (pl. öt évig) milyen 

keresetnövelési lehetőséget (bérnövekedés és/vagy szociális juttatások emelése) bizto-

sít a munkavállalók számára. Ebben az esetben is érvényes a fenti megjegyzés: ez va-

lójában csak akkor lesz többletjuttatás, ha meghaladja az inflációt és azt a mértéket, 

amit a munkáltató amúgy is adna. 

 Szociális jellegű intézmények létrehozása, működtetése 

Ekkor is újonnan létrehozott szociális intézményről lehet szó, ami addig nem műkö-

dött az adott társaságnál, pl. üdülő, sport-, kulturális centrum stb. 

 Kedvezményes dolgozói tulajdonszerzés lehetősége 

Az igazgatótanácsban való munkavállalói részvételről való lemondás fejében a tulaj-

donos/igazgatótanács kedvezményes dolgozói tulajdonhoz jutást (részvény) tesz lehe-

tővé.  

(Ekkor is fennáll a lehetősége annak, hogy a dolgozók, immár új minőségükben, akár 

külső tagot delegáljanak az igazgatótanácsba.)  

 

4. Ugyancsak lehetséges a fenti három lehetőség valamiféle kombinációja is, pl. különleges 

üzemi tanácsi jogok és anyagi kompenzáció biztosítása. 

 

C) Az új Gt. bevezette az elismert vállalatcsoport fogalmát 

 

A gazdasági társaságok felügyelőbizottságaiba delegált dolgozói képviselők számára ké-

szült korábbi kiadványunkban
*
 már említettük azoknak a vállalatcsoportoknak (konszernek-

                                                 
*
 Munkavállalói képviselet a felügyelő bizottságokban. Budapest, 1999. február. FES Szakszervezeti Projekt. 
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nek, holdingoknak) a problémáját, amelyek a magyarországi privatizáció, majd az ún. kiszer-

vezési, profiltisztítási technikák révén, legújabban az EU versenyszabályai alapján, elsősorban 

az áram- és gázszolgáltatóknál jöttek létre, és amelyeknek jellemzőjük, hogy egy irányító (va-

lamilyen mértékig tulajdonos) és több irányított (valamilyen mértékig az előzőek tulajdoná-

ban lévő) vállalatból állnak.  

A tulajdonos és a tulajdonában lévő társaságok között természetesen alá-fölérendeltségi 

viszony van, amelynek érvényesítésére az irányító vállalat – a vállalatcsoport típusától függő-

en – különböző technikákat alkalmazhat, az operatív típusú irányítástól kezdve a stratégiai, 

pénzügyi irányításon keresztül egészen a vagyonkezelői irányításig bezárólag. 

Az említett irányítási, befolyásolási technikák közös jellemzője, hogy az irányított vállala-

tokra vonatkozó meghatározó döntések az irányító vállalatnál, a tulajdonos szintjén születnek. 

Ez pedig nem teszi lehetővé, hogy ezeket a döntéseket az irányított vállalat munkavállalói 

érdekvédelmi és részvételi szervezetei, törvényben foglalt jogosítványaikat gyakorolva, befo-

lyásolni legyenek képesek.  

Az új Gt. 55. § (1) bek. a számviteli törvény alapján szabályozza az elismert vállalatcso-

port létrehozásának a módját: összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére köteles 

gazdasági társaság [uralkodó tag (korábbi fogalmaink szerint irányító társaság)] és az a társa-

ság (rt., kft.), amely felett az uralkodó tag a számviteli törvény alapján meghatározó befolyás-

sal rendelkezik [ellenőrzött társaság (korábbi elnevezésével irányított társaság)], üzleti céljaik 

érdekében uralmi szerződés megkötésével elismert vállalatcsoportként történő további műkö-

désükről határozhatnak. Az uralmi szerződés tartalmára vonatkozóan a törvényalkotó fontos-

nak tartotta kihangsúlyozni, hogy az uralmi szerződésben gondoskodni kell az ellenőrzött 

társaságok tagjainak (részvényeseinek) és a hitelezők jogainak védelméről [55. § (2) bek.]. Fel 

sem merült, hogy a vállalatcsoport működésével (az uralmi szerződés megkötésével)
1
 csor-

bulhatnak az egyes társaságok alkalmazottainak részvételi jogai.  

Mindezzel az új Gt. sajátos fogalomrendszerével csak leírta (újrafogalmazta) a fenti prob-

lémát, ám a megoldás javaslata nélkül. Ezért megfontolandó, hogy a nyugat-európai (főleg 

német és osztrák) modelleknek megfelelően, a szakszervezet(ek) és a participációs intézmé-

nyek a vállalatcsoport szintjén hozzanak létre közös, a vállalatcsoport szintű döntéseket befo-

lyásolni, a működés ellenőrzésében részt venni képes testületeket. 

A már sokszor hivatkozott német szabályozás pontosan definiálja azt, hogy mely vállalat-

csoportokat tekint konszerneknek, mi a feladata a konszern szintű felügyelőbizottságnak, va-

lamint azt is, hogy hogyan történjen a dolgozói képviselők választása. Úgy gondoljuk, a minta 

itt is követésre méltó. 

Sajnos a megoldásra vonatkozó szabályozás az új Gt.-ből is hiányzik, ezért a probléma 

csak a felek közös akaratával oldható meg, bármely megállapodás, esetleg a vállalatcsoportot 

lefedő kollektív szerződés keretében. 

 

IV. Kérdések és tapasztalatok az fb dolgozói képviselő tevékenységével kapcsolatban 

 

1. Milyen jogok illetik meg a munkavállalói képviselőt az ún. ügydöntő felügyelőbizottság-

ban? 

 

Az új Gt. 37. § (1) bek. szerint abban az esetben, ha zártkörű részvénytársaság alapszabá-

lya, korlátolt felelősségű társaság társasági szerződése így rendelkezik, egyes ügydöntő hatá-

rozatok meghozatalát felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásához kötheti. Ezen felül az ügy-

                                                 
1
 Megítélésünk szerint a fentiekben leírt, az uralkodó tag és az ellenőrzött társaság közötti viszony nem csak az 

uralmi szerződés megkötésével alakul ki. Vagyis nem csak az uralmi szerződéssel rendelkező vállalatcsoportokat 

érinti az a probléma, hogy a vállalatcsoport szintjén megoldatlan a munkavállalók participációs joga. 
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döntő felügyelőbizottság, ha a társasági alapokmány így rendelkezik, az igazgatóság tagjai-

nak, az ügyvezetők megválasztásának, visszahívásának és díjazásának megállapításáról is 

dönthet. 

A munkavállalói képviselő az ügydöntő felügyelőbizottságban is teljes jogú tag, ugyan-

azok a jogok és kötelezettségek illetik, mint a felügyelőbizottság többi tagját. 

 

2. Milyen sajátosságai vannak a multinacionális vállalatok felügyelőbizottsági munkájának? 

 

Az ilyen típusú vállalatok jellemzője, hogy Európa (vagy a világ) több országában mű-

ködnek vállalataik. Egy adott országban működő társaságuk felügyelőbizottságába, igazgató-

ságába más országokban található cégeik vezetőit (vagy a régió vezetőit) nevezik ki. Tapasz-

talataink szerint az ilyen típusú vállalatoknál kisebb jelentőséget tulajdonítanak az fb-nek. 

Erre elsősorban az ülések gyakoriságából, az fb tagjai közötti kapcsolat jellegéből, jellemzői-

ből következtethetünk. A munkavállalói képviselő munkáját nyelvi és távolsági akadályok is 

nehezítik. 

 

3. Vannak-e sajátos megkülönböztető jegyei az állami vállalatok felügyelőbizottságai műkö-

désének? 

 

Az állami tulajdonban lévő társaságok fb-inek munkájában általában a parlamenti pártok 

képviselői is részt vesznek. Így az összetételük választási ciklusonként, esetleg sűrűbben vál-

tozhat. Tapasztalataink szerint a dolgozói képviselő jelenti az fb munkájában a stabilitást, a 

tapasztalatot, ő rendelkezik a társaság működésére vonatkozó helyi ismeretekkel.  

Az állami tulajdonú társaságok fb tagjainak korábban az ÁPV Zrt. elég nagy gyakoriság-

gal továbbképzéseket szervezett. Így az egyetlen vállalatcsoport volt, ahol az fb-tagokat fel-

adataik elvégzésére felkészítették. 

 

4. Milyen tapasztalatok vannak az fb információszerzési és titoktartási tevékenységével kap-

csolatban? 

 

Az fb testületként jár el [Gt. 34. § (2)], de egyes ellenőrzési feladatai elvégzésével bár-

mely tagját megbízhatja, vagyis az ellenőrzést, akár állandó jelleggel is, megoszthatja tagjai 

között [Gt. 35. § (1)]. Ellenőrzési feladatainak elvégzéséhez felvilágosítást kérhet a társaság 

vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalóitól, megvizsgálhatja – akár szakértők 

bevonásával – a társaság könyveit és iratait. Számviteli törvény szerinti beszámolóról a társa-

ság legfőbb szerve csak az fb írásos jelentésének birtokában dönthet [Gt. 35. § (2)–(3)]. 

Fentiekből jól kivehető, hogy a törvény a tevékenységéhez szükséges minden fontos in-

formációt biztosít az fb számára. Mivel a dolgozói képviselőt a többi taggal azonos jogok ille-

tik meg és azonos kötelezettségek terhelik [Gt. 39. § (3)], az információknak ez a teljessége 

számára is rendelkezésre kell hogy álljon. A munkavállalói küldött – az üzleti titok kivételé-

vel – az üzemi tanácson keresztül tájékoztatni köteles a munkavállalók közösségét az fb tevé-

kenységéről [Gt. 38. § (4)]. 

Hogyan valósulnak meg a törvény előírásai a gyakorlatban? Tapasztalataink szerint az fb 

tagjainak (így a dolgozói képviselőnek is) titoktartási nyilatkozatot kell tennie a testület ülése-

in elhangzottakkal kapcsolatosan. Ez a tiltás az elhangzott információk teljes körére vonatko-

zik, vagyis e nyilatkozat alapján a munkavállalói képviselő jóformán semmiről nem számol-

hat be az üzemi tanácsnak, illetve a munkavállalóknak az fb tevékenységével kapcsolatban. 

(Tudunk olyan fb-ülésről, ahol a vezetés azért nem terjesztette elő a cég stratégiai tervét, mert 

ott voltak a munkavállalói képviselők.)  
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Egyértelműbbé tenné a helyzetet, ha a társaság rendelkezne részletes titoktartási szabály-

zattal, amelyben meghatározná konkrétan, hogy milyen információk tekintendők üzleti titok-

nak, és rendelkezne kezelésük módjáról. Nyilvánvaló, hogy a teljes tiltás nem teszi lehetővé a 

munkavállalói küldött számára, hogy megfeleljen a Gt. 38. § (4) bek. előírásainak. Eszerint ez 

a gyakorlat nem felel meg a törvényesség feltételeinek. 

 

5. Milyen szerepet tölt be az fb dolgozói képviselő a munkavállalói érdekképviselet intézmé-

nyei között? 

 

A rendszerváltás óta a munkavállalói érdekképviseletek differenciált rendszere jött létre 

Magyarországon. Ez egyszerre jelenti a szakszervezeti érdekvédelem és a dolgozó részvétel 

szétválását, és a különböző participációs intézmények megjelenését. Ma Magyarországon egy 

gazdasági társaságban általában működik szakszervezet, üzemi tanács, munkavédelmi képvi-

selők (a belőlük alakult munkavédelmi bizottság). Az fb dolgozói képviselőjét törvény kötele-

zi arra, hogy az üzemi tanácson keresztül beszámoljon a munkavállalók közösségének az fb 

tevékenységéről. Ezzel gyakorlatilag információt szolgáltat a munkavállalóknak (a munkavál-

lalói érdekképviseleteknek) a társaság tevékenységéről, jövőbeni terveiről, feladatairól. Jól 

érzékelhetően nagyon fontos szerepet tölt be az „integrált” munkavállalói érdekképviseleti 

rendszer kialakításában és tevékenységében, amelynek segítségével megvalósulhat „a válla-

latban tevékenykedő minden olyan erő együttműködése és integrációja, amelynek tőkebefekte-

tése és munkája a vállalat létének és hatékonyságának az előfeltétele.”
1
  

 

6. Milyen érdekek figyelembevételével végzi az fb a munkáját? 

 

Gyakran halljuk erre a kérdésre azt a választ, hogy az fb-nek a tulajdonos érdekében kell a 

tevékenységét folytatnia. A törvény ennél jóval összetettebben válaszol, abban az esetben ad 

az fb-nek rendkívüli intézkedési lehetőséget (társaság legfőbb szervének összehívására, javas-

lattételre annak napirendjére), ha az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, társasági szerző-

désbe, a gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy sérti a gazdasági 

társaság, illetve a tagok (a részvényesek) érdekeit. Megítélésünk szerint a jogszabályok (pl. 

Gt., számviteli, adó- és járulékszabályok, a munka világára vonatkozó szabályok stb.) betartá-

sa közérdeket szolgál. A társasági érdeket pedig semmiképpen nem fogalmazhatjuk meg csak 

a tulajdonos érdekeként, hiszen ez a társaság fennmaradásában, gazdaságos működésében 

ugyancsak érdekelt munkavállalók és a menedzsment érdekét is jelenti. A társaság érdeke 

nem egy eleve adott érdek, hanem ennek a döntéseket megelőző érdekegyeztetési (érdekinteg-

rációs) folyamat végeredményeként kell kialakulnia. Ebben az érdekegyeztetési mechaniz-

musban vesz részt sajátos tevékenységével az fb dolgozói képviselője. 

(Nyugat-Európa egyes országaiban, pl. Németország egyes vállalataiban, a közérdek még 

nagyobb súllyal jelenik meg a felügyelőbizottság tevékenységében, hiszen tagjai között megje-

lenik a fogyasztó- és a környezetvédelem képviselete is.) 

 

7. Melyek a munkavállalói képviselő speciális jogai? 

 

Legfőbb joga és egyben feladata megjelentetni a munkavállalók szempontjait, érdekeit az 

fb munkájában, és viszont, ahogy erről fentebb már esett szó, az üzemi tanácson keresztül 

tájékoztatni a munkavállalók közösségét az fb munkájáról. További lehetőségei: 

 Javaslattétel az fb munkatervére, ezen keresztül a vizsgált területekre; 

 Javaslattétel az ügyrendre, az üléstervre és ebben az egyes napirendi pontokra; 

                                                 
1
 Lásd erről Szamuely László: Változó struktúra, változó ipari társadalom c. könyve 125. old. Budapest, 1992. 
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 Kisebbségi álláspont képviselete;  

Ha a munkavállalói küldöttek véleménye egyhangúlag eltér az fb többségi álláspontjá-

tól, azt jegyzőkönyvbe kell venni és a társaság legfőbb szervének ülésén ismertetni 

kell. 

 A munkavállalói képviselő is részt vehet a gazdasági társaság legfőbb szervének ülé-

sein, tanácskozási joggal; 

 A többi fb-taggal azonos jogok illetik meg, vagyis a testület vezetőire vonatkozóan vá-

lasztó és választható. Megbízhatják a testület nevében bizonyos információk megszer-

zésével, vizsgálatok lebonyolításával, az fb képviseletével (pl. az igazgatóság ülésein 

stb.). 

Miközben a munkavállalói képviselő jogait, lehetőségeit részletezzük, nem feledkezhe-

tünk el kötelezettségeiről és felelősségéről, amelyek közül a legfontosabb, hogy „korlátlanul 

és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társasággal szemben a társaságnak az ellenőrzési kö-

telezettségeik megszegésével okozott károkért”. [Gt. 36. § (4)] 

 

8. Vannak-e a munkavállalói képviselőt védő szabályok? 

 

Ezen a területen a legfőbb változás, hogy a munkavállalói küldöttet megilleti az Mt. alap-

ján az üzemi tanács tagjának járó munkajogi védelem [Gt. 39. § (4)]. Az fb (dolgozói) tagját e 

minőségében a gazdasági társaság tagjai (részvényesei), illetve munkáltatója nem utasíthatja.  

Ugyanakkor a munkavállalói küldött munkaviszonyának megszűnésével fb-tagsága is 

megszűnik. 
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II. rész 
 

A felügyelőbizottságok munkáját érintő 

gyakorlati kérdések 
 

 

 

A 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról a felügyelőbizottságokra vonatkozó 

szabályokat sem hagyta érintetlenül, annak ellenére, hogy jelentős módosításokra nem került 

sor. Ahogy a kiadvány előző részéből láthattuk, az új társasági törvény felügyelőbizottságokra 

vonatkozó szabályai általában véve pontosításra kerültek. A testületek működésének részletes 

szabályait, pontos tevékenységét azonban továbbra sem konkretizálja a jogszabály. Nincs 

részletes felsorolás a törvényben a tekintetben, hogy mi képezze a felügyelőbizottságok ellen-

őrzési tevékenységének konkrét tartalmát, módszerét. 

A legutóbbi átfogó módosítástól is közel tíz év telt el, ennek az időszaknak a tapasztalatai 

a jogalkotó szándékai szerint beépültek a törvénybe. Azt azért továbbra sem állíthatjuk, hogy 

minden, e területen felvetődő, főként a bizottságok működésére vonatkozó kérdés megoldásra 

került, de tartalmaz már olyan rendelkezéseket a jogszabály, mely az eddig hatályos rendelke-

zésekben nem szerepelt.  

A kiadvány e fejezetének célja, hogy vázolja azokat a leggyakrabban előforduló problé-

mákat, kérdéseket, melyekkel a felügyelőbizottságok találkoznak, és ott, ahol ennek a műkö-

dés során jelentősége van, a dolgozói képviselő sajátos helyzetére is utaljon. Természetesen 

igyekeztünk javaslatokat adni egy-egy felvetődő probléma kapcsán a lehetséges megoldásra 

is. 

Gondolatainkat arra a vezérfonalra fűztük fel, mely az általánostól az egyedi felé halad; 

általános alatt értve itt azokat a kereteket, melyeket maga a törvény is tartalmaz, és egyedinek 

tekintve azokat, melyekre csak utal, de konkrétan nem fogalmazza meg azok tartalmát. 

 

Milyen időpontig szóljon a felügyelőbizottság tagjainak határozott időtartamra történő 

megbízatása? 

 

Gyakran előfordul, hogy a tisztségviselők megválasztásának időtartamát úgy állapítják 

meg, hogy annak a naptári évvel legyen vége. Úgy gondoljuk, hogy a felügyelőbizottsági ta-

gok esetében is – ahogy ez pl. a könyvvizsgáló esetében már jogszabályban is kimondásra 

került – figyelembe kell venni azt, hogy feladataik ellátása milyen időpontokhoz kötődik. En-

nek alapján célszerű a megbízatásokat a beszámolót elfogadó közgyűlés időpontjáig adni. Ez 

nem ütközik a törvény rendelkezéseibe, hiszen – túlnyomó részben – határozott időtartamról 

van szó; hasonlóan nem érinti azt, hogy a megbízás a tagok és nem a testület számára szól. 

Ugyanakkor javasolt megoldás, hogy a beszámoló elfogadásával, az ahhoz fűzött jelentéssel 

az a felügyelőbizottság foglalkozzon, amely menet közben is találkozott, illetve foglalkozott 

azokkal a kérdésekkel, melyek a beszámolóban öltenek végleges formát.  

A társasági törvény szerint – ahogy arról már az előzőekben szó volt – a dolgozói küldött 

az üzemi tanács általi delegálás formájában kerül a felügyelőbizottságba, és ezt a társaság 

legfőbb döntéshozó szerve az ezt követő első közgyűlésen/taggyűlésen erősíti meg azzal, 

hogy szavaz a delegált tag felügyelőbizottsági taggá való választásáról. Abban az esetben, ha 

a dolgozói képviselő eddigi mandátuma úgy járt le, hogy a mérlegelfogadó közgyű-

lés/taggyűlés időpontjáig nincs közgyűlés/taggyűlés, előfordulhat, hogy az a közgyűlés vá-

lasztja majd meg a dolgozói küldöttet, amelyik a beszámoló elfogadásáról is dönt. (Nyilván, 
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ha a felügyelőbizottság háromtagú, akkor a dolgozói küldött megválasztása miatt közgyűlést 

kell összehívni, még a beszámoló elfogadása előtt.) 

Meg kell említeni azt is, hogy a 2006. évi IV. törvény alapján lehetőség van a felügyelő-

bizottsági tagok határozatlan időre történő megválasztására is. 

 

Mikor választható határozatlan időtartamra a felügyelőbizottság tagja? 

 

Erre a 2006. július 1-jétől hatályos társasági törvény lehetőséget ad abban az esetben, ha a 

társasági szerződés ezt lehetővé teszi, és a vezető tisztségviselők megválasztása is határozat-

lan időtartamra szól. 

Ez egy merőben új lehetőség, és nyilván azoknál a társaságoknál, ahol a vezető tisztségvi-

selőket is határozatlan időre választják, jogosan fog felmerülni a kérdés. Ma még úgy tűnik, 

hogy ezzel a törvény adta lehetőséggel viszonylag ritkán élnek a társaságok. 

 

Kit delegáljon az üzemi tanács a felügyelőbizottságba? 

 

Tapasztalataink azt mutatják, hogy a legfontosabb kritérium a felügyelőbizottság dolgozói 

küldöttjével szemben, hogy megfelelő problémafelismerő képességgel rendelkezzen. Megíté-

lésünk szerint ez bármely munkavállaló által kielégíthető feltétel lehet. Azt azonban ne felejt-

sük el, hogy a felügyelőbizottság a társaság szervezeti struktúrájában hol helyezkedik el! 

Ugyanis amellett, hogy a problémákat érzékeli, e speciális helyzetben lévő felügyelőbizottsági 

tagnak arra is képesnek kell lennie, hogy ezt a megfelelő fórumokon (így közgyűlés, igazga-

tósági ülés, felügyelőbizottsági ülés) képviselni és előadni is tudja. Ezzel összefüggésben sok-

szor kell a gazdasági vezetéssel, a társaság menedzsmentjével folyó tárgyalásokon részt venni, 

szakmai vitát folytatni. Véleményünk és eddigi tapasztalataink szerint ennek a szereplésnek a 

sikerét nagymértékben befolyásolhatja, egyes esetekben annak eredményét meghatározhatja 

az, hogy a dolgozói küldött egyébként részese volt-e már ilyen helyzeteknek. 

Ebből adódóan mindenképpen olyan ember delegálása célszerű, aki gyakorlott a tárgya-

lásban, mások érdekeinek figyelembevételével jár el munkakörével összefüggésben is, és – 

nem utolsósorban – azok számára is elfogadott partner, akik felügyelőbizottsági tagsága során 

tárgyalópartnerei lehetnek. Így elképzelhető, hogy szakszervezeti tisztségviselő, üzemi tanács-

tag, illetve munkahelyi középvezető – akik vélhetően rendelkeznek ilyen tapasztalatokkal – 

lássa el ezt a megbízatást. 

Természetesen szerencsés, ha a dolgozói küldött a társaság tevékenysége szempontjából 

megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkezik, hiszen ez elengedhetetlen feltétele lesz majd 

véleményalkotásának. Itt elképzelhető jogi, közgazdasági, műszaki, és minden olyan ismeret, 

tapasztalat, amely az ellenőrzési munka során hasznosítható. Nem gondoljuk azonban, hogy 

konkrét elvárásokat kellene megfogalmazni, hiszen ebben az esetben igen szűkre szabhatnánk 

a megválasztható és alkalmasnak található munkavállalók névsorát. 

Tekintettel arra, hogy az új törvényi szabályozás a felügyelőbizottság munkavállalói dele-

gáltjának is védettséget ad, a delegálás során az egyébként más pozícióval összefüggésben is 

fennálló munkajogi védettséget nem kell a kiválasztás egyik elengedhetetlen szempontjaként 

kezelni. 

 

A felügyelőbizottság, mint ellenőrzést végző szervezet 

 

A felügyelőbizottságok működésének többé-kevésbé sikertelen – esetleg támadható –, 

nem hatékony volta alapvetően abban gyökerezik, hogy sem a partnerek, sem maga a felügye-
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lőbizottság nem ellenőrző testületként kezeli saját magát. Mint a tulajdonos érdekében műkö-

dő testületet kezelik ugyan, de mintha lemaradna a fogalom tartalmából a törvény által is em-

lített „tulajdonosi ellenőrzés” terminológiából az ellenőrzés szó és annak tartalma. 

Sokszor tapasztalható, hogy nem jellemzik a felügyelőbizottságok tevékenységét mind-

azok az elemek, melyek nem attól kellene jelen legyenek a testületek működésében, mert ez a 

testület felügyelőbizottság, hanem mert ellenőrzést végző testület. Amennyiben ilyenként el 

tudjuk fogadtatni magunkat, és munkánk során minden olyan követelménynek eleget teszünk, 

mely az ellenőrzés sajátja, a siker a működés eredményén is mérhető lesz. A következő alap-

vető dolgokra gondolunk: 

– a tevékenység ne elemzés, netán elemezgetés legyen, hanem ellenőrzés, mely a tapasz-

taltak alapján javaslatok kimunkálására is alapot ad a társaság vezetése számára, ter-

mészetesen a társaság, illetve a tulajdonos érdekeit szem előtt tartva; 

– ne csak a konkrét ügyekben megjelenő gondokat próbálja orvosolni, hanem azt a rend-

szerben meglévő okot, mely e konkrét ügyben nyilvánult meg; 

– mindig a követelményekhez (törvények, rendeletek, belső szabályzatok) képest vizs-

gálja az adott ügyben a tényhelyzetet, és az eltérések okait tárja fel; 

– az ellenőrzési tevékenység, a felügyelőbizottság ülései dokumentáltak legyenek, és 

ezek a felügyelőbizottság tagjai számára is rendelkezésre álljanak. 

Természetesen az ellenőrzési tevékenységhez minden olyan, az ellenőrzéseknél szokáso-

san alkalmazott módszer – dokumentumokon keresztül történő vagy helyszíni ellenőrzés, 

gazdasági elemzés stb. – használható és használandó, mely az ellenőrzést eredményesebbé 

teheti, illetve segítheti. 

Az ellenőrzés módszertanával azért is célszerű – alapjaiban legalább – tisztában lenni, 

mert az ellenőrzés módszere és annak hiteles dokumentumai jelenthetik az alapját a felügyelő-

bizottsági tagok esetleges felelősségét felvető kérdések tisztázásának. 

A felelősségre vonatkozó szabályozást egyébként a 2006. júliustól hatályos törvény nem 

változtatta meg. Ez annyit jelent, hogy a felügyelőbizottsági tagok ellenőrzési tevékenységért 

fennálló polgári jogi felelőssége továbbra is él. Nyilvánvaló, hogy amennyiben a felügyelő-

bizottság a tevékenységéről az ellenőrzéssel szemben általában elvárható (részletezettségű) 

dokumentációval rendelkezik, a felelősség kérdése is egyszerűbben tisztázható. 

 

A felügyelőbizottság ellenőrzési tevékenysége 

 

Az ellenőrzési tevékenységgel és adott esetben a felelősséggel is összefüggésbe hozható a 

felügyelőbizottság által elkészített munkaterv. Ennek meglétét jogszabály, így a társasági 

törvény sem írja elő, de e nélkül a felügyelőbizottság kevésbé tudja eredményesen ellátni 

munkáját.  

A bizottság feladatainak meghatározásánál a törvény szűkszavú, nem említi, hogy mire 

kell kiterjedjen az ellenőrzési munka. Kötelező vizsgálnia a számviteli törvény szerint elkészí-

tett beszámolót és az adózott eredmény felhasználásáról szóló javaslatot, hiszen e kérdésben a 

felügyelőbizottság véleménye (írásos jelentése) nélkül érvényesen döntés nem hozható. A 

jelenleg hatályos törvényi szabályozás szűkítette tehát azt a kört, amit kötelező vizsgálnia a 

felügyelőbizottságnak; e felsorolás már nem tartalmazza a „társaság legfőbb szervének napi-

rendjén szereplő lényeges üzletpolitikai jelentések” körét. Amennyiben a felügyelőbizottság 

vizsgálatának kötelező körét a törvényben említettnél szélesebben szeretné a tulajdonos meg-

húzni, úgy ezt a társasági szerződésben meg kell határoznia. 

A gyakorlatban az 1997. évi CXLIV. törvény „lényeges üzletpolitikai döntés” meghatáro-

zása sok problémát vetett fel, nem voltak ugyanis minősítő ismérvek ezek mellett és így ne-

hézséget jelentett eldönteni, hogy egy-egy felvetődő kérdést annak kell-e tekinteni. Különösen 
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jelentős volt ez a probléma akkor, amikor a felügyelőbizottság tekintett jelentősnek egy üzlet-

politikai döntést, ugyanakkor az ügyvezetés nem ítélte azt ilyennek, és esetleg nézetkülönbsé-

geik okán nem adott megfelelő információt a felügyelőbizottság számára a kérdés tárgyalásá-

hoz és véleményük kialakításához.  

Mivel a beszámolóval kapcsolatos ellenőrzési feladat időpontja jól behatárolható, sok tár-

saságnál a felügyelőbizottság úgy vélekedik, hogy ezt a munkát kell elsősorban ellátni, és 

majd kiderül, marad-e ideje és ellenőrzési kapacitása egyéb ügyek áttekintésére. Ez a gondol-

kodás azoknál a társaságoknál lehet különösen problémás, amelyeknél a tulajdonos és a me-

nedzsment sem igényli a kötelezőnél sűrűbb felügyelőbizottsági munkát. Ilyen helyzetekben 

hiába szeretne pl. a felügyelőbizottság dolgozói képviselője különböző ellenőrzési feladatokat 

a bizottság elé hozni, javaslata nem fog meghallgatásra találni. 

 

Milyen ellenőrzési feladatokkal foglalkozhat a felügyelőbizottság? 

 

Felmerülhet az, hogy egyébként milyen kérdések ellenőrzésével foglalatoskodhat a fel-

ügyelőbizottság, ha a törvényben, illetve a társasági szerződésben említett kötelező esetek 

nem állnak fenn, és esetleg nincs – saját maga által – elfogadott munkaterve? 

Tulajdonképpen egyszerű lehet a válaszunk: a felügyelőbizottság ellenőrzési tevékenysége 

mindenre kiterjedhet. A törvény megfogalmazásával élve: a felügyelőbizottság a társaság 

könyveit és iratait – ha szükséges, szakértők bevonásával – megvizsgálhatja. E széles körű 

ellenőrzési jogosítvány nem jelentheti azonban azt, hogy a felügyelőbizottságnak mindig 

mindent vizsgálat alá kell vonnia. Pontosan ezért lehet lényeges az éves munkaterv kialakítá-

sa, melyben rögzítésre kerülnek azok a feladatok, melyeket adott időszakban a bizottság el-

lenőrizni kíván. Egyrészt, ha a munkatervben ez megfogalmazásra kerül és a bizottság e sze-

rint dolgozik, nem vetődik fel az ellenőrzési kötelezettség elmulasztásából fakadó felelősség 

kérdése, másrészt biztos támpontot nyújthat más ellenőrző szervezeteknek azon vizsgálatok 

köre, melyek szintén a társaság törvényes működését hivatottak ellenőrizni.  

Mivel a felügyelőbizottságok jelentős része munkaterv nélkül „látja el feladatát” (?!), sok 

esetben a problémák felismeréséig sem jutnak el. A munkaterv készítése lényegéből fakadóan 

megköveteli azt, hogy a felügyelőbizottság felmérje, vélhetően milyen gyakorisággal tartja 

majd üléseit, a törvény szerint kötelezően vizsgálandó kérdések ezen üléseket milyen arány-

ban töltik ki, és milyen módon kívánják az ellenőrzéseket lebonyolítani. Mindezek hiányában 

nemcsak a folyamatos ellenőrzés megléte kérdőjeleződik meg (melynek hiánya a felügyelő-

bizottság szabályszerű működését teszi kérdésessé), hanem nehezíti a társaságnál működő 

más ellenőrző szervezetek (pl. könyvvizsgáló) működését, illetve tevékenységük eredményes-

ségét is. 

 

Milyen beszámolót kell ellenőriznie a felügyelőbizottságnak? 

 

A jelenleg hatályos társasági törvény szűkítette a felügyelőbizottság kötelező ellenőrzési 

feladatainak meghatározását. Ez annyit jelent, hogy a törvény rendelkezése szerint „csak” a 

számviteli törvényben meghatározott beszámolóhoz fűződik az az előírás, mely szerint a leg-

főbb döntéshozó szerv akkor hozhat érvényes döntést, amennyiben a felügyelőbizottság erről 

szóló jelentése is rendelkezésre áll. 

E kérdéssel kapcsolatban rögzítenünk kell az alábbiakat: 

– egyrészt a felügyelőbizottság számára a beszámoló véleményezése és arról vélemény 

kialakítása a kötelező, mely elvárásnak abban az esetben is eleget tesz a bizottság, ha 

megtárgyalja, de elfogadásra nem javasolja a tag/közgyűlésnek a beszámolót, 
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– a társaság legfőbb döntéshozó szerve akkor is elfogadhatja érvényesen a társaság 

számviteli beszámolóját, ha a felügyelőbizottság ezt nem javasolja a számára. 

Beszámoló alatt egyébként nemcsak a szokásos, évente egyszer készülő beszámolót kell 

érteni, hanem minden olyan elszámolást és kimutatást, melyet a számviteli törvény beszámo-

lóként határoz meg. Így a felügyelőbizottságnak tárgyalnia kell az ún. közbenső beszámolót, 

melyet meghatározott esetekben rendel készíteni a számviteli törvény (vagy egyéb jogsza-

bály), valamint a konszolidált beszámolót is. 

 

Mennyire kell ismernie a felügyelőbizottság tagjainak a számviteli terminológiát? 

 

Számos tapasztalatunk mutatja, hogy a felügyelőbizottság tagjainak sokszor problémát 

okoz a számviteli törvény fogalomrendszerének használata. 

Nem gondoljuk, hogy a felügyelőbizottsági tagságot – akár külső tagról, akár dolgozói 

képviselőről van szó – olyan személy láthatja csak el, aki járatos a számvitel területén. Az 

azonban vitathatatlan, hogy a felügyelőbizottsági tagság és munka velejárója, hogy e területe-

ken a tagok a munkájukhoz szükséges ismeretekkel rendelkezzenek, hiszen így tudják kellő 

magabiztossággal feladatukat ellátni, és e tárgykörökben a döntéseket meghozni. 

Fontosnak tartjuk ezt a – magunknak szabott – követelményt teljesíteni, mivel a társasági 

törvény legutóbbi szabályozása azt a metodikát követi, hogy nem ismétli meg a számviteli 

törvény fogalmait, meghatározásait, hanem csak utal azokra. Mivel nincsenek a Gt. szabályai 

között fogalmi elemek, meghatározások e témakör tekintetében, a felügyelőbizottsági tagok 

akkor tudják munkájukat ellátni korrektül, ha ezeket a meghatározásokat, törvényi hivatkozá-

sokat ismerik. Az egyetlen, törvényben rögzített ellenőrzési feladat pl. a számviteli törvény 

szerint készített beszámoló véleményezése, melyet maradéktalanul akkor tud ellátni a bizott-

ság tagja, ha tudja, hogy milyen részei vannak a számviteli beszámolónak, és azok megfelelő 

időben és terjedelemben állnak a rendelkezésére.  

Azt is meg kell említenünk, hogy az e területen való jártasság komoly helyzeti előnyt je-

lenthet egy ellenőrző testületben működő személynek, hiszen az általa kért információk jelle-

gét, tartalmát és azok pontosságát is kellő magabiztossággal tudja értékelni. 

 

Miben áll a felügyelőbizottság tagjainak felelőssége? 

 

Ahogy már fentebb utaltunk rá, a felügyelőbizottság tagjai a polgári jog általános szabá-

lyai szerint felelnek azokért a károkért, melyeket az ellenőrzési kötelezettség elmulasztásából 

fakadóan szenved el a társaság. 

Csak úgy általában nem tehető felelőssé a felügyelőbizottság minden hiba, illetve mulasz-

tás fel nem tárásáért. Ezért a felügyelőbizottságnak igen érzékenynek kell lennie más ellenőr-

ző testületek (ezek között a fontosabbak: a könyvvizsgáló, a belső ellenőr) az ügyvezetés mű-

ködését érintő megállapításaira, és meglátásunk szerint fokozott figyelemmel kell kísérnie a 

dolgozói képviselő minden ellenőrzési feladatra tett javaslatát is. 

A dolgozók által választott tag a társaságnál dolgozik, éli és érzi a mindennapoknak azt a 

hatását, melyet munkahelyi légkörnek nevezünk, és ráérezhet, észrevehet, tudhat olyan prob-

lémákról, melyek a felügyelőbizottság külső tagjai számára általában rejtve maradnak. A gya-

korlatban sokszor – sajnálatos módon – a dolgozói képviselő kezdeményezései, javaslatai 

süket fülekre találnak, vagy úgy, hogy meg sem tárgyalja a bizottság, vagy úgy, hogy a meg-

tárgyalást követően leszavazzák a kisebbségben lévő, dolgozók által választott felügyelő-

bizottsági tagot (tagokat). 
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Ilyen esetben egyébiránt a felügyelőbizottsági jegyzőkönyv hitelesen igazolni tudja, hogy 

a dolgozói képviselő felhívta a problémára a figyelmet, és véleményének ismertetése révén a 

későbbiekben mentesülhet annak felelőssége alól (mely esetleg a többi felügyelőbizottsági 

tagot érintheti), hogy a felvetődő problémára nem reagált a kérdés kivizsgálására egyébként 

vitán felül illetékes testület. 

 

A felügyelőbizottság munkaterve 

 

A munkatervben a felügyelőbizottság a társaság sajátosságaiból kiindulva vizsgálati fel-

adatokat fogalmaz meg saját maga számára. Lényeges előre látni a feladatot, és ebből adódó-

an az ahhoz szükséges időtartamot és személyi feltételeket is. Igazítani célszerű a munkaterv 

tartalmát az ügyrendben foglalt ülések számához, mely természetesen nem jelent korlátozást 

az ülések száma tekintetében, de iránymutatásnak mindenképpen ezt kell tekinteni. A munka-

tervet úgy célszerű kialakítani, hogy annak menetrendje ne legyen szoros, pontosan azért, 

mert előfordulhatnak olyan események, melyek bekövetkeztével előre nem lehetett számolni, 

mégis a felügyelőbizottság vizsgálatának helye kell hogy legyen. 

A társasági törvény hatályos rendelkezései a zártkörűen működő részvénytársaság igazga-

tósága számára kötelezettségként fogalmazza meg, hogy negyedévente jelentés formájában 

írásban tájékoztassa a felügyelőbizottságot az ügyvezetés, a vállalkozás vagyoni helyzetének 

és üzletpolitikájának alakulásáról. Erre – amennyiben az alapító okirat tartalmazza – ennél 

gyakrabban is sor kerülhet, de háromhavonta mindenképpen meg kell történjen. E rendelke-

zésnek egyébiránt az a célja, hogy a társaság helyzetéről a felügyelőbizottság, mint ellenőrző 

szervezet intézményesen tájékoztatást kapjon. Ezen információk alapján tudja a továbbiakban 

feladatait kialakítani [244. § (2) bek.]. Ebből az is következik, hogy a felügyelőbizottságnak a 

munkaterv készítésénél ezekre az esetekre gondolnia kell az ülések várható időpontjainak, 

gyakoriságának megjelölésénél. 

 

Szükséges-e a munkaterv tartalmát egyeztetni más szervezetekkel? 

 

A munkatervet a könyvvizsgálóval és a belső ellenőrzéssel is célszerű egyeztetni, össze-

hangolni, továbbá elősegíti a vizsgálat lefolytatását, eredményességét pedig mindenképpen 

javítja, ha az ügyvezetés, illetve annak kompetens tagja időben értesül az ellenőrzés idejéről 

és tartalmáról is. Ezzel elkerülhető például az a helyzet, hogy az ellenőrzés időpontjában nem 

kellően előkészített írásos anyag álljon rendelkezésre, esetleg nem a kért időpontban kapja azt 

meg a felügyelőbizottság stb. 

A munkaterv kapcsán kell megjegyeznünk azt, hogy lehetősége van a felügyelőbizottság-

nak, illetve az erre felhatalmazott tagjának arra, hogy bejelentés nélkül, váratlanul kezdje meg 

az ellenőrzési tevékenységet. Természetesen ehhez olyan előzetes információk szükségesek, 

melyek alapján feltételezni lehet, hogy az ellenőrzött területen az okmányok, bizonylatok nem 

állnak majd rendelkezésre, amennyiben az ellenőrzésről előzetesen értesülnek. (Már a felve-

tésből is látszik, hogy ilyen eset főként olyan szervezeteknél fordulhat elő, ahol a gazdálko-

dásra, szabályszerű működésre vonatkozó szabályok nem kerülnek betartásra.) 

 

Az ellenőrzési munka megosztása a tagok között 

 

A törvényi szabályozás alapján a felügyelőbizottság testületként jár el. Nyilvánvaló, hogy 

nem tud a felügyelőbizottság minden tagja minden egyes ellenőrzési feladatnál jelen lenni, 
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abban részt venni. Ezért biztosítja azt a jogszabály, hogy a bizottság az ellenőrzési feladatokat 

eseti vagy állandó jelleggel megoszthatja a bizottság tagjai között.  

A tagok közötti munkamegosztás lehetősége, de fogalmazhatunk úgy is, hogy ennek 

szükségessége már az ügyrend készítésénél is mérlegelendő, rendezendő kérdés. Mindez ter-

mészetesen hatással lehet, illetve lesz a munkaterv tartalmára is.  

Fontos azonban utalni arra, hogy a vizsgálatról kialakított vélemény, felügyelőbizottsági 

döntés a testület álláspontja, függetlenül attól, hogy a vizsgálatot annak hány és mely tagja 

végezte konkrétan. Ebből következik az is, hogy a munkamegosztás nem érinti a tagok fele-

lősségének mértékét, és nem korlátozza azt a lehetőséget sem, hogy a tag számára kiadott 

ellenőrzési tevékenységbe a felügyelőbizottság más tagja is bekapcsolódjon, illetve, hogy 

ellenőrzési tevékenységét más területre is kiterjessze. 

Tapasztalataink azt mutatják, hogy a felügyelőbizottságon belüli munkamegosztás nem ál-

talános gyakorlat, mely nyilván az ellenőrzés eredményességére is hatással van. Ahol azonban 

a munkamegosztás kialakításra került, a felügyelőbizottság működése vitathatatlanul hatéko-

nyabb, eredményesebb, és tegyük hozzá, a társaság vezetése által elfogadottabb. 

Ha nincs munkamegosztás a tagok között, annak számos előnye lehet (minden felügyelő-

bizottsági tag részt vesz a vizsgálatban, közvetlen tapasztalatok segítik az ellenőrzésről szóló 

jelentésben, a testület véleményének kialakításában), nem szabad azonban megfeledkezni 

arról, hogy a munkamegosztás hiánya korlátozza a felügyelőbizottság által vizsgálat alá vont 

eseményeket, előterjesztéseket. 

A célszerűség diktálja azt az igényt, hogy az ellenőrzési területek a tagok között megosz-

tásra kerüljenek. Az ilyen keretek között lezajlott vizsgálat során szerzett tapasztalatokat, 

megállapításokat az ellenőrzést lefolytató tagnak (tagoknak) ismertetnie kell a felügyelő-

bizottsággal, hiszen a jelentést a felügyelőbizottság mint testület készíti el, annak a testület 

álláspontját kell tükröznie. Azt, hogy a felügyelőbizottság egyes, a konkrét vizsgálatban részt 

nem vevő tagjai hogyan viszonyulnak az eléjük tárt megállapításokhoz, és ennek fényében 

milyen álláspontot képviselnek, azt a jegyzőkönyveknek kell tükröznie. 

 

Az írásba foglalás követelménye a felügyelőbizottság működése során 

 

A fentiekben említettek szerint a felügyelőbizottság mint ellenőrző testület működik, mely 

tevékenység során az ellenőrzések minden fázisának írásbeli dokumentálására szükség van. 

Ez egyébként minden ellenőrzési tevékenységgel szemben alapvető elvárásként fogalmazódik 

meg. 

Ilyen írásos dokumentum a felügyelőbizottság üléseiről készült jegyzőkönyv. Ezt belső 

ügyiratként kell kezelni, melyből annak a személynek kell adni, aki az adott felügyelőbizott-

sági ülésen részt vett, tehát nem csak a felügyelőbizottsági tag rendelkezhet ezzel a dokumen-

tummal. 

A jegyzőkönyv részét kell képezze a felügyelőbizottság iratanyagának, és utólag is visz-

szakereshetőnek kell lennie. Az abban szereplő felszólalások, a szavazások során tanúsított 

álláspontok azok, melyek az egyes tagok esetleges felelősségét konkrétan meghatározhatják. 

Megítélésünk szerint a jegyzőkönyv készítését mindenképpen a felügyelőbizottságon be-

lül kell megoldani, az üléssel egyidejűleg. Amennyiben a felügyelőbizottság háromtagú, ak-

kor természetesen az ülésen részt vevő minden felügyelőbizottsági tagnak ezt alá kell írnia. 

Ha a testület nagyobb létszámú (legfeljebb 15 tag lehet a törvény szabályai szerint), két hitele-

sítő személyt kell választani a jegyzőkönyv vezetője mellé. Nem feltétlenül kell e feladatot 

ugyanarra az egy személyre bízni, lehet ezt ülésenként más-más személyben meghatározni. 

Azt azonban figyelembe kell venni, hogy a jegyzőkönyv vezetőjének célszerű azt a személyt 
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választani, aki képes a tagok felszólalásait hűen, tartalmi csorbulás nélkül visszaadni a jegy-

zőkönyvben. 

Az elmúlt években sem változott az a tapasztalatunk, hogy sok vállalkozásnál nem a felü-

gyelőbizottság valamely tagja készíti el a jegyzőkönyvet az ülés során, hanem a társaság veze-

tése által megbízott – a felügyelőbizottság szempontjából külső – személy utólag rögzíti az ott 

elhangzottakat. Véleményünk szerint ez a megoldás sérti/sértheti a felügyelőbizottság függet-

len működését, hiszen fontos, hogy a felügyelőbizottság ülésén elmondottak, a kialakított vé-

lemények az érintettek „cenzúrázása” nélkül kerüljenek rögzítésre. 

A másik kiemelt jelentőségű írásbeli dokumentum a felügyelőbizottság ellenőrzéséről ké-

szült jelentés. A jelentésben kerül közlésre az érintettek számára az, hogy a testület milyen 

álláspontot képvisel az adott ügyben, milyen megállapításokat tettek az ellenőrzés során az azt 

végzők, és e tapasztalatok alapján milyen következtetéseket tesznek, javaslatokat fogalmaz-

nak meg. A jelentés az ellenőrzött részére is átadásra kerül, hiszen ez alapján tudja majd meg-

tenni a szükséges intézkedéseit. 

Ha a felügyelőbizottság vizsgálata olyan kérdésekben kerül lefolytatásra, melyet a törvény 

a legfőbb szerv elé kerülő javaslatokkal összefüggésben vár el a társaság ellenőrző szervezeté-

től, akkor a felügyelőbizottság jelentését, illetve annak tartalmát a taggyűlésen, közgyűlésen is 

ismertetni kell. 

Ha a munkatervben foglalt feladatok ellenőrzése kapcsán készül a felügyelőbizottság tes-

tületi álláspontját tükröző jelentés, akkor ennek tartalmát a vizsgálatban érintett szervezeti 

egységgel, annak vezetőjével és az ügyvezetéssel is ismertetni kell. 

 

Kapcsolat a belsőellenőrzési szervezet és a felügyelőbizottság között 

 

A felügyelőbizottság nem operatív ellenőrző szervezet, ezért csupán a tagjai révén igen kis 

hatékonysággal tudná ellátni ellenőrzési feladatait. Feltétlenül szükséges, hogy az operatív 

munkát is igénylő ellenőrzési feladatokhoz megfelelő „segítséget” találjon a bizottság. Ilyen 

segítőtárs lehet a vállalkozásnál működő belsőellenőrzési szervezet. 

A törvény kötelező jelleggel nem tartalmazza, hogy a felügyelőbizottság és a belsőellen-

őrzési szervezet viszonya hogyan alakul. Ez részben azért lehet így, mert a belsőellenőrzési 

szervezet működtetése a társasági törvény hatálya alá tartozó vállalkozások esetében fő sza-

bályként nem kötelező. Tapasztalataink szerint azonban a belsőellenőrzés szervezetének és 

funkciójának egyre erőteljesebb szerepe van a társaságok működése során, ezért a felügyelő-

bizottság jó eséllyel kezdeményezheti az együttműködést e szervezettel. 

Feltétlenül szükségesnek ítéljük, és az érintett szervezeteknek is elemi érdeke, hogy az 

adott társaságnál működő ellenőrző szervezetek egymással kommunikáljanak, tevékenységü-

ket összehangolják, egymás ellenőrzéseinek tapasztalatait a saját maguk által folytatott ellen-

őrzéseknél hasznosítsák.  

Természetesen a belsőellenőrzési szervezetnek a felügyelőbizottság munkájába történő 

bevonása, számára ellenőrzési feladatok megfogalmazása nem problémamentes. Ennek egyik 

oka az, hogy az ellenőrző szervezet munkajogi irányítása annak az ügyvezetésnek a kezében 

van, melynek tevékenységére irányul majd az az ellenőrzés is, melyet a felügyelőbizottság 

felkérése alapján a belsőellenőrzés végez. Nem nélkülözhető, hogy a felügyelőbizottság ilyen 

típusú felkéréseit előzetesen a belső ellenőr munkajogi felettesével egyeztesse.  

Nem vitás, hogy kicsit faramuci helyzet állhat elő fenti esetben, ezért tapasztalatunk sze-

rint az első számú vezető szereti fennhatósága alatt tartani a belsőellenőrzést, minél kisebb 

teret engedve a felügyelőbizottságnak. 

A probléma másik oka, hogy a társaságok számára nem kötelező a függetlenített belsőel-

lenőrzés felállítása. Általánosnak mondható az a tapasztalatunk, hogy ha működik is ilyen 
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szervezet a társaságoknál, legtöbb esetben olyan alacsony létszámmal, hogy a felügyelőbizott-

ság által elvárt idő- és munkaigényes feladatok elvégzésére reálisan a belsőellenőrzés nem 

vonható be. 

A kérdés kezelésére garanciális szabályokat kell a felügyelőbizottságnak elfogadtatnia a 

közgyűléssel/taggyűléssel, mely szerint: 

– a belsőellenőrző szervezet éves munkatervét a felügyelőbizottság rendelkezésére kell 

bocsátani, és ahhoz a felügyelőbizottság javaslatokat is tehet (ezt az ügyrendben kell 

szabályozni); 

– a belső ellenőr tevékenységéről a felügyelőbizottságnak legyen információja, mely – 

mint minden adat – szerencsés, ha írásban áll rendelkezésre. Ennek konkrét szabályait 

a belsőellenőrzéssel együtt célszerű kialakítani: hogyan, milyen időközönként, milyen 

formában stb. hajtja végre ezt a tájékoztatást a belsőellenőrzés (ellenőrzésről készült 

jelentés, realizáló levelek stb.); 

– amennyiben a kérdés tárgyalásához szükséges, a belső ellenőr meghívottja legyen a fe-

lügyelőbizottság üléseinek tanácskozási joggal (ez is ügyrendi kérdés). 

Célszerű és szükségszerű meggyőződni arról, hogy esetenként rendelkezésre áll-e külső 

segítség a belsőellenőrzés számára (eseti megbízással foglalkoztatott szakértő, vagy más tár-

sasági alkalmazott), mivel e megoldással az időbeli korlátok mindenképpen kedvezőbben ala-

kulnak a felügyelőbizottság által kijelölt vizsgálatok szempontjából. 

 

Szakértők alkalmazásának lehetősége 

 

A törvényi szabályozás lehetővé teszi a felügyelőbizottság számára, hogy ellenőrzési te-

vékenysége során szakértőt vegyen igénybe. A felügyelőbizottság által kezdeményezett szak-

értői megbízások nem túl gyakoriak, melynek fő oka, hogy a szakértői megbízásokat a társa-

ság vezetésével is egyeztetni kell. 

A felkért szakértővel szerződést ugyanis csak a társaság köthet, és mivel a vizsgálat a tár-

saság vezetésére, illetve annak tevékenységére vonatkozik, nyilván ellenérdekeltség miatt ez 

nem szívesen fogadott kezdeményezés a társaság szempontjából. Tulajdonképpen a szakértő a 

társaság megbízása alapján és annak költségére, de a felügyelőbizottság felkérése a társaság 

vezetésének ellenőrzését végzi el. 

A szakértő által elkészített írásos jelentést meg kell tárgyalnia a felügyelőbizottságnak, és 

ehhez legalább olyan részletes és alapos informáltság (jártasság) kell a témát tekintve, mint 

amilyennel a vizsgálatot végző szakértő is rendelkezett. Nyilvánvaló az a tény, hogy nem az 

alapismeretekben, tényekben, hanem az abból levont következtetések meghozatalában „pro-

fibb” a megbízott szakértő. 

Tartalmi kérdéseken túlmenően, egy formainak látszó elemet is meg kell említenünk. Sze-

rencsésnek tartjuk, ha a szakértőnek adott megbízás minden részletével a felügyelőbizottság 

minden tagja tisztában van. Ne csak tudjanak róla, illetve bízzák meg az elnököt a tagok a 

megállapodás megkötésével, hanem menet közben kontrollálják is az elnöknek adott felha-

talmazás szerződésben való érvényesülését is. 

 

Az ellenőrzéshez kapcsolódó információk 

 

Az informáltság a felügyelőbizottsági munka tartalmának legfontosabb meghatározója. Jól 

dolgozni csak akkor lehet, ha ahhoz minden feltétel – így első helyen az információ – adott. A 

felügyelőbizottság egyetlen tagjától sem tagadható meg a társaság ügyeit érintő, a társaság 

érdekkörébe tartozó egyetlen információ sem. Szabályozni és tiltani azt lehet, hogy ne adhas-
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sa, vagy milyen feltételekkel adhassa tovább a felügyelőbizottság bármely tagja ezt az infor-

mációt, de az információhoz való hozzájutást nem lehet korlátozni.  

Meg kell jegyezzük, hogy vannak olyan vélemények is, melyek szerint bizonyos iratok 

nem tartoznak a felügyelőbizottság kompetenciájába (pl. szindikátusi szerződés a részvénye-

sek, tagok között, privatizáció során kötött szerződések stb.). Megítélésünk szerint a társaság, 

illetve a tulajdonosok, valamint – nem utolsósorban – a munkavállalók érdekeit is érintik ezek 

a megállapodások. Véleményünk szerint nem tagadható meg a felügyelőbizottságtól az ezek-

ben a megállapodásokban foglalt információ. Azt lehet, sőt kell is – megállapodás alapján – a 

felügyelőbizottság ügyrendjében rögzíteni, hogy milyen formában álljon rendelkezésre a kér-

déses információ, és az kinek kerüljön átadásra. Már csak azért is, mert a törvény nem rendel-

kezik erről a kérdésről. 

Gyakori, hogy a társaság ügyvezetése a felügyelőbizottság elnökét látja el olyan írásos 

dokumentummal, mely a testület munkáját érinti. Ilyen esetben elengedhetetlen, hogy a felü-

gyelőbizottság elnökétől a tagok fénymásolat formájában megkapják ugyanazt a részletezett-

ségű írásos dokumentációt, amely a kérdés tárgyalásához szükséges. Jobb megoldás, ha az 

ügyvezetés eleve így adja ezt át, de attól eltekinteni, hogy egy kérdés tárgyalásánál ugyanazok 

az adatok, információk legyenek a dolgozói küldött előtt, mint a felügyelőbizottság elnöke 

előtt, semmiképpen sem lehet. 

Véleményünk szerint a felügyelőbizottságnak az információk írásos formában történő 

rendelkezésre bocsátását kell preferálnia, speciális helyzetben azonban az is elképzelhető, 

hogy szóbeli tájékoztatás is elegendő legyen, kizárólag azonban olyan alkalommal, amikor az 

írásos formában való megjelenés és ezzel együtt a mások tudomására jutás valószínűsége a 

társaság érdekeit sértheti.  

Egyetlen törvényben foglalt paragrafus, illetve utalás nem teszi azt lehetővé, hogy bizo-

nyos információkkal csak a felügyelőbizottság elnöke rendelkezzen. Ez a felelősségében sem 

nyilvánul meg. E gyakorlat már csak azért sem lehet elfogadható, mivel a felügyelőbizottság 

testületként történő működése és döntéshozatala nem teszi azt lehetővé, hogy a tagok olyan 

kérdésben foglalhassanak állást, melyre vonatkozóan az információkat nem ismerik. A felü-

gyelőbizottság elnöke pedig saját véleményét, mint testületi álláspontot nem jelenítheti meg. 

Ha a dolgozói küldött bizonyos információkat nem olyan formában, illetve mértékben kap 

meg, mint a többi tag, azt a felügyelőbizottság ülésén – úgy, hogy a jegyzőkönyv azt egyér-

telműen tartalmazza – mindenképpen fel kell vetnie. 

 

Mikor álljon rendelkezésre a felügyelőbizottság számára a véleménykialakításhoz szük-

séges információ? 

 

Az információszolgáltatás másik dilemmája az időbeliség kérdése. Két nappal, netalán két 

órával a felügyelőbizottsági ülés előtt átadni egy írásos anyagot annyit is jelent, hogy szinte 

biztosan nem lesz elegendő ideje a felügyelőbizottság tagjainak azt felelősen áttanulmányozni 

és az alapján a véleményüket kialakítani. Megoldás lehet, hogy az ügyrend erre vonatkozóan 

konkrét előírást tartalmazzon, és ennek megsértése már a társaság legfőbb döntéshozó szerve 

elé legyen vihető. A másik lehetőség, hogy a szóban forgó ülésen a felügyelőbizottság határo-

zatot nem hoz, és az áttanulmányozáshoz szükséges idő mérlegelésével újabb felügyelőbizott-

sági ülésen tárgyalja az ügyet. Ez utóbbi igen megszaporíthatja a felügyelőbizottsági ülések 

számát, és adott esetben eredménytelenné teheti a felügyelőbizottság munkáját. 

Az sem elfogadható gyakorlat, melyre sajnos sokszor látni példát, hogy a dolgozói küldött 

kapja meg nagyon későn az anyagokat, melyeket részleteiben áttanulmányozni, esetleg az őt 

delegáló szervezettel megvitatni nincs módja. Ebben az esetben e tényről a felügyelőbizottsá-
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got a témát tárgyaló ülésén tájékoztatni kell, és ha szükséges, a kisebbségi véleményt – 

amennyiben ennek lehetősége fennáll – ennek fényében kell kialakítani.  

Az információadás a külföldi, vagy külföldi-magyar tulajdonú társaságoknál felvetődő 

problémája annak nyelve. Úgy véljük, hogy Magyarországon bejegyzett társaságok, melyek 

számára éves beszámolójuk elkészítése is magyar nyelven kötelező, a felügyelőbizottság szá-

mára sem adhatnak más nyelvű tájékoztatást. Ehhez – ha kell – az ügyrendben célszerű garan-

ciális szabályokat fűzni. Ugyan egyre kevésbé jellemző probléma a nyelvi követelmények 

teljesítése a dolgozói képviselő részéről, de az ügyrendben ezt a kérdést azért célszerű ren-

dezni, mert a „többnyelvűség” rendszerint a dolgozói küldött hátrányára jelentkezik. A kül-

földi tulajdonos a felügyelőbizottságba eleve külföldi személyt jelöl ki, vagy magyar állam-

polgár megbízása esetén nyelvtudására vonatkozó feltételeket szab. 

Az, hogy a külföldi anyavállalat számára rendszeresen év közben is készülnek – idegen 

nyelven – beszámolók, nem befolyásolja, nem befolyásolhatja az éves beszámoló és az évközi 

tájékoztatók magyar nyelven való elkészítését. 

 

A felügyelőbizottság, mint ügydöntő szerv 

 

A társasági törvény 37. § (1) bekezdése lehetővé teszi azt, hogy zártkörűen működő rész-

vénytársaság és korlátolt felelősségű társaság esetében bizonyos kérdésekben a felügyelőbi-

zottság döntéshozó szerepet kapjon. Erre akkor van lehetőség, ha azt a társaság alapító okira-

ta, vagy a társasági szerződés tartalmazza. A törvényi szabályozás alapján két területen lép be 

a felügyelőbizottság ügydöntő szerepe: egyrészt az igazgatóság tagjainak/ügyvezetők megvá-

lasztása, visszahívása és díjazása tartozhat a felügyelőbizottság döntési kompetenciájába, 

másrészt a fent említett okiratokban meghatározott jogügyletek, szerződések jóváhagyásának 

jogköre tartozhat a felügyelőbizottság döntéshozatalába. (Más, ettől eltérő körben nem kaphat 

a felügyelőbizottság ügydöntő szerepet!) Ez utóbbi esetben természetesen a felügyelőbizott-

ság felelőssége a vezető tisztségviselők felelősségével azonosan alakul. 

Fontos kiemelni azt, hogy az ügydöntő szerep felügyelőbizottságra ruházása lehetőség, és 

nem kötelezettség. Tapasztalataink szerint miután ehhez az alapító okiratok, társasági szerző-

dések módosítása szükséges (melyhez önmagában is nagyarányú tulajdonosi egyetértés szük-

séges), nem sok társaságnál került alkalmazásra ez a szabály az előző törvénymódosítás óta, 

és vélhetően nem fog nagyobb gyakorisággal előfordulni ezt követően sem. Kivételt jelentet-

tek ez alól azok a többségében külföldi tulajdonossal rendelkező társaságok, amelyek számára 

ez kifejezetten előnyös, az anyaország szabályaival jobban összhangban lévő szabályt hozott. 

Vélhetően ezek a társaságok a jövőben is élni fognak e szabályozási lehetőséggel. 

Nyilvánvaló, hogy amennyiben a felügyelőbizottság ügydöntő szerepet kap, úgy ez azt is 

fogja jelenteni, hogy a dolgozói képviselő is „beleszólással” rendelkezik az ügyvezetés bizo-

nyos kérdéseibe. Véleményünk szerint ez adott esetben problémákat vethet fel a felügyelő-

bizottságon belül is, és magán a társaságon belül is. 

 

A titoktartás 

 

A társasági törvény előírásai a titoktartásra vonatkozó rendelkezések terén továbbra is 

meglehetősen általánosak. 

A társasági törvény 27. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a vezető tisztségviselők, így 

a felügyelőbizottság tagjai a társaság üzleti ügyeiről szerzett információkat kötelesek üzleti 

titokként kezelni. Az üzleti titok fogalma azonban nincs a társasági törvényben meghatározva, 

arra vonatkozóan a Polgári Törvénykönyv tartalmaz rendelkezéseket. Üzleti titok lehet min-
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den olyan információ, amely a jogosulatlan személyek birtokába jutva a társaság számára 

gazdasági kárt okoz. Szakértői vélemények szerint a titoksértés a gazdasági károkozással va-

lósul meg, amely tényt azonban bíróság előtt kell bizonyítani. 

Vélelmezni lehet, hogy a tulajdonos a saját társasága számára káros hatást az ilyen jellegű 

titkos információk kiszivárogtatásával nem akar előidézni. Azt pedig maga a törvény teszi 

lehetővé, hogy a felügyelőbizottság nem tulajdonos által delegált tagjai az őket választó/dele-

gáló szervezettel megvitassák a döntésre, véleményezésre váró kérdést. 

Megítélésünk szerint, amennyiben túl szigorúak a titoktartási követelmények, a munkavál-

lalói küldött arra következtethet, hogy az információkat meg kell tartsa magának – vagyis 

nem konzultál az őt delegáló szervezettel. Ebben a helyzetben nem jöhet létre a dolgozók és 

képviselőjük közötti kapcsolat, és nem teljesülhet a munkavállalók részvételi funkciója. Így a 

dolgozói küldött valóban nem képvisel(het)ne mást, csak saját magát, illetve saját véleményét, 

hiszen a képviselő legfeljebb kitalálhatja a delegáló szervezet álláspontját, és semmiképp sem 

tájékoztathatja őket a gazdasági érdekeiket, személyes sorsukat érintő társasági eseményekről. 

Ezt az eddig igen érzékeny problémakört hivatott a törvény 38. § (4) bekezdése részben 

kezelni, mikor kimondja, hogy az üzleti titok körén kívül a delegált felügyelőbizottsági tag 

köteles tájékoztatni az üzemi tanácson keresztül a munkavállalókat a felügyelőbizottságban 

folytatott tevékenységéről. 

Fenti rendelkezés azonban nem teszi megoldottá az üzleti titok fogalmával kapcsolatban 

kialakult problémákat. A titoktartásról társaságonként, a törvényi előírásnál részletesebb és 

pontosabb szabályozás – titoktartási szabályzat elkészítése – szükséges, amely akár eseten-

ként, akár általában határozná meg az üzleti titoknak minősülő információkat. 

Amennyiben van a társaságnak titoktartási szabályzata, az minden tagra legyen érvényes, 

és ezzel számon kérhető minden olyan viszonylatban, ahol a kérdéses információ felmerül. 

Összegzésül: ne a személyek, hanem az információ jellege, tartalma határozza meg annak 

üzleti titok voltát. Elvárás, hogy az üzleti titok megjelöléssel ne legyen visszatartható az in-

formáció, illetve e megjelöléssel ne legyen akadályozva egyes személyek (pl. a dolgozói de-

legált) információhoz való jutása és az információ delegáló szervezettel történő megvitatása. 

 

Tájékozódhat-e a felügyelőbizottság működéséről a társaság tulajdonosi köre, illetve 

vezetése? 

 

A tulajdonosok részéről is felmerül az igény a felügyelőbizottság működésével kapcsola-

tos információra, hiszen a tulajdonosok számára sem közömbös, hogy az általa választott el-

lenőrző testület hogyan, milyen hatékonysággal látja el munkáját. Ezt a tájékoztatást bármi-

lyen, előzetesen megállapodott formában rendelkezésre lehet bocsátani. Azt nem javasoljuk, 

hogy e tájékoztatás formája a felügyelőbizottsági ülések jegyzőkönyve legyen. Az, mint a 

fentiekben erről már szó volt, a felügyelőbizottság belső iratanyagát képezi, és nem korlátlan 

a nyilvánossága. A jegyzőkönyvekben ugyanis olyan megállapítások, felvetések is lehetnek, 

melyek a bizottság véleményének kialakítását teszik lehetővé, segítik elő, de semmiképpen 

nem tartozik külső szereplőkre. 

Megítélésünk szerint más a helyzet a társaság vezetésének informálásáról, már ami a felü-

gyelőbizottság munkáját illeti. Egyrészt erről pontos benyomása, tapasztalata van azon társa-

ságok menedzsmentjének, ahol a felügyelőbizottság aktívan működik. Ahol viszont a tevé-

kenység a törvény betűinek teljesítésére szolgál csak, és azon túl a felügyelőbizottság munká-

ja nem terjed, ott nem is lenne miről tájékoztatni a társaság vezetését. 

Jó megoldásnak tartjuk azt, hogy a felügyelőbizottság évente egy alkalommal, tájékoztató 

jelleggel ismertesse az igazgatósággal, illetve az ügyvezetéssel az előző évi tevékenységét, 
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annak eredményeit. Így az igényelt tájékoztatás is megtörténik, de abban a formában és terje-

delemben, ahogy azt a felügyelőbizottság jónak látja. 

 

A felügyelőbizottsági tagok részvétele a tag/közgyűléseken és az igazgatóság ülésein 

 

A törvény rendelkezései szerint a felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni 

tevékenységük folytatása során. A jogszabályi előírás rögzíti azt is, hogy a felügyelőbizottság 

tagjai a legfőbb szerv (taggyűlés/közgyűlés) ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek. Ez 

lehetőség tehát és nem kötelezettség, a felügyelőbizottság elnökének azonban a jelenléte – 

különösen, ha olyan kérdésben kell a legfőbb szervnek dönteni, amelyben a felügyelőbizott-

ságnak véleményt kell mondani – nem nélkülözhető. Természetesen a munkavállalói képvise-

lőnek is célszerű jelen lennie, hogy ha szükséges, a munkavállalók véleményét, mint kisebb-

ségi véleményt a legfőbb szerv ülésén ismertetni tudja. 

Nem szabályozza azonban a törvény azt, hogy az igazgatóság ülésein hogyan alakuljon a 

felügyelőbizottság tagjainak részvétele. E kérdés egyrészt az igazgatóság, másrészt a felügye-

lőbizottság ügyrendjének témaköre lehet, ott kell meghatározni azt a személyi kört, akik az 

operatív vezetést ellátó igazgatóság ülésein részt vehetnek. Amennyiben minden felügyelőbi-

zottsági tag jelenléte elfogadott az igazgatóság ülésein, az egyrészt gesztus értékű, másrészt 

olyan információátadást tesz lehetővé, mely a felügyelőbizottság álláspontjának kialakítását 

messzemenően elősegíti. 

Sajnálatos tapasztalatunk, hogy ha kimarad valaki a meghívottak közül, az általában a 

dolgozói képviselő szokott lenni. Önmagában ez még nem is lenne probléma, de rendszerint 

nemcsak a meghívottak közül, hanem az információból is kimarad a munkavállalói küldött. 

Célszerű tehát a lehető legpontosabban rögzíteni, hogy a részvételre ki, mely felügyelőbizott-

sági tag jogosult az igazgatósági üléseken, és hogy a megbízott milyen formában és tartalom-

mal köteles a nem résztvevőket tájékoztatni. 

Az igazgatósági üléseken döntések születnek, melyeket általában előzetesen a felügyelőbi-

zottság is véleményez. Természetesen ez nem vonatkozhat annak gazdasági tartalmára, hiszen 

a felügyelőbizottság célszerűségi vizsgálatokat általában nem végez, ezen döntések jogsza-

bályokban, a társaság alapokmányaiban és egyéb rendelkezésekben foglalt szabályoknak való 

megfelelését kontrollálja. Ez tulajdonképpen felfogható kvázi előzetes kontrollnak is. 

Azt tudni kell, hogy a felügyelőbizottság véleménye, javaslata nem kötelező érvényű, 

döntésében nem köti az igazgatóságot, attól eltérően is dönthet a döntéshozó testület, de nyil-

ván az ebből fakadó felelősség is nagyobb súllyal fog nehezedni a felügyelőbizottság vélemé-

nyét figyelmen kívül hagyó testületre. 

 

A felügyelőbizottság lehetőségei vállalatcsoportok esetén 

 

A konszern és holding típusú társasági szervezetekkel (vállalatcsoportok) összefüggésben 

merül fel az e társaságoknál lévő felügyelőbizottságok kapcsolatrendszerének és a munkavál-

lalók vállalatcsoport szintű részvételének kérdése. Ezt a törvény jelenleg nem teszi lehetővé, a 

felügyelőbizottságok tevékenységének „területi hatályát” saját társaságaik szervezeti keretei 

jelentik. 

Azért is tartjuk fontosnak ezt kiemelni, mert a konszern/holding típusú szervezetek is ter-

jedőben vannak, másrészt a konszolidált beszámoló készítési kötelezettség is eléggé új szabá-

lya a számviteli törvénynek. Az új Gt. 55. § (1) bek. a számviteli törvény alapján szabályozza 

az elismert vállalatcsoport létrehozásának a módját, együttműködésük szabályait tartalmazó 

uralmi szerződés létrehozásának lehetőségét. Ezt a szabályt joggal tekinthetjük az ellenőrzött 
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társaságok tagjainak (részvényeseinek) és a hitelezők jogainak védelmét garantáló szabály-

nak, ami nem oldja meg a dolgozók vállalatcsoport szintű részvételét az irányító vállalat felü-

gyelőbizottságában. 

Érdemes tudni, hogy az a társaság, amely anyavállalatként konszolidált beszámoló készí-

tésére kötelezett, e tekintetben nem mentesül(het) saját felügyelőbizottsága ellenőrzése alól. 

(Persze ettől még a konszolidálásba bevont társaságok felügyelőbizottságai, annak dolgozói 

képviselői ennek ellenőrzéséhez nem rendelkeznek kompetenciával.) 

A konszolidált beszámolót az irányító társaság felügyelőbizottságának formailag és tar-

talmilag is felül kell vizsgálnia, elkészítésének határidejét kontrollálni kell – mely az éves 

beszámoló leadásának határidejétől eltérő (azon vállalkozások esetében, ahol a naptári év az 

üzleti évvel azonos, a tárgyévet követő év 06. 30-a). Miután e beszámolót is el kell fogadja a 

közgyűlés, természetesen a felügyelőbizottságnak is véleményeznie kell, és jelentést kell ké-

szíteni róla. 

Különösen fontos ez a szabály akkor, amikor a nagyobb vállalkozások ún. profiltisztítás 

keretében addig szervezeten belül folytatott tevékenységeiket önálló vállalkozásokba szerve-

zik ki. Ilyen esetben – melyet egyébként kizárólagos taggyűlési/közgyűlési jogkörbe utal a 

törvény (ún. kiválás, mint az átalakulás speciális formája) – a társaság felügyelőbizottságának 

véleményeznie kell az ezt tartalmazó előterjesztést. Hiszen ez is abba a körbe tartozik, melyet 

a törvény szerint vizsgálni köteles, mint kizárólagos taggyűlési/közgyűlési kompetenciát, de 

mint lényeges üzletpolitikai jelentés is ide sorolható. Itt is érvényes, hogy a felügyelőbizottság 

véleménye nem köti a tulajdonosokat döntésük meghozatalában. 

 

A felügyelőbizottság jelentése 

 

Minden olyan kérdésben, melyet kötelezően vizsgálni rendel a törvény a felügyelőbizott-

ság által, általános elvárás, hogy az ellenőrzésről írásban jelentés is készüljön. 

A felügyelőbizottsági jelentés tartalma egyébként nem befolyásolja az üzletpolitikai jelen-

tések, vagy pl. a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadhatóságát/leadhatóságát. 

A törvény szabálya szerint a felügyelőbizottságnak jelentést kell tennie a véleménye nélkül 

tag/közgyűlésen nem tárgyalható előterjesztésekkel kapcsolatban, mivel e jelentés nélkül a 

közgyűlés nem határozhat. Azt azonban egy szóval sem említi a jogszabály, hogy a jelentés-

nek tartalmilag is elfogadónak kell lennie. Persze annak alapos indoka van, ha a felügyelőbi-

zottság elutasítja a beszámoló elfogadását; ez esetben ezt a jelentést kell mellékelni a letétbe 

helyezendő anyagokhoz, vagy az ülésről szóló jegyzőkönyvekhez. A beszámolóval kapcsola-

tos esetleges negatív tartalmú jelentésre a tulajdonosi közgyűlés érzékenyen fog reagálni, és 

az észrevételek alapján felülvizsgálat alá veszi majd az ügyvezetés ilyen „eredményre” vezető 

tevékenységét. 

 

Kapcsolat a könyvvizsgálóval 

 

A társasági törvény a könyvvizsgálót, mint a közérdekvédelmi ellenőrzést ellátó szervet 

határozza meg. Részvénytársaság esetében mind a felügyelőbizottság, mind a könyvvizsgáló 

választása kötelező. 

Tevékenységük összehangolása megítélésünk szerint nélkülözhetetlen, és mindenképpen 

célszerű. A problémák sokkal szélesebb körét lehet akkor tetten érni és megoldást javasolni, 

ha nem egyedül a felügyelőbizottság küszködik ezekkel. A munkakapcsolat kialakítása cél-

szerűen a munkatervek összehangolásával történhet meg legegyszerűbben. Javasolt, hogy a 
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felügyelőbizottság – zárt üléseit leszámítva – állandó vendégként hívja meg üléseire a társa-

ság könyvvizsgálóját. 

Rendkívül fontos, hogy mindeme együttműködés ellenére a két ellenőrző szervezet egy-

mástól függetlenül működjön és alakítsa ki álláspontját. Mellérendelt viszony van közöttük, 

egyik sem köteles a másik által adott vélemény fenntartás nélküli elfogadására. Különösen 

érvényes ez a beszámoló, vagyonkimutatás és vagyonmérleg elfogadására, mely a felügyelő-

bizottság egyetlen nevesített feladata a társasági törvényben. Sokszor tapasztaltuk munkánk 

során azt a felfogást, hogy amit a könyvvizsgáló elfogadott, és így a számviteli törvényben 

foglaltaknak megfelelőnek talált, azt a felügyelőbizottság is fenntartás nélkül elfogadja. Úgy 

véljük, hogy ez a feltétel nélküli elfogadás, a belenyugvó magatartás a felügyelőbizottság ré-

széről már több mint hiba, már csak abból a megközelítésből is, hogy a felügyelőbizottság a 

társaság, a tulajdonos, míg a könyvvizsgáló a közérdekvédelem ellenőrző szerve. Vélhetően a 

könyvvizsgáló sem a felügyelőbizottság álláspontját fogja megjeleníteni véleményében, ha-

nem önállóan alakítja ki azt. (Ha a felügyelőbizottságban kétely támad, jogosult független 

könyvvizsgálót is igénybe venni véleménye alátámasztására!) 

 

A felügyelőbizottság tagjainak díjazása 

 

A társasági törvény a felügyelőbizottsági tagok díjazásának megállapítását a társaság leg-

főbb szervének döntési jogkörébe utalja. Ennek összegéről – teljesen logikusan – a törvény 

nem rendelkezik, az csak és kizárólag a társaság legfőbb szervének döntésétől és a társaság 

teherviselő képességétől függ. A társasági törvény nem ad lehetőséget arra, hogy a felügyelő-

bizottság tagjai között díjazásuk tekintetében aszerint legyen különbség, hogy dolgozók által 

kerültek megválasztásra, vagy a tulajdonos javaslatára. A dolgozói küldöttnek tehát ugyan-

olyan mértékű díjazás jár, mint a többi felügyelőbizottsági tagnak. 

Arra van kialakult gyakorlat, és ez nem sérti a törvény rendelkezéseit sem, hogy a felü-

gyelőbizottság elnöke a tagokétól eltérő – magasabb – tiszteletdíjat kapjon. Ez indokolható 

azokkal a többletfeladatokkal, melyek tiszténél fogva rá nézve kötelezettségként jelentkeznek. 

Arra azonban itt is felhívjuk a figyelmet, hogy a tiszteletdíj léte, illetve annak összegszerűsé-

ge a felügyelőbizottsági tag polgári jogi felelősségét nem befolyásolja. 

A törvény egyetlen esetben – kógens szabályként – tiltja a felügyelőbizottsági tagok szá-

mára tiszteletdíj juttatást, nevezetesen a felszámolási eljárás tartama alatti időszakra vonatko-

zóan. Ez a felszámolási eljárás kezdő időpontját követően érvényesítendő kötelezettsége a 

tiszteletdíjról dönteni jogosult szervezetnek – ez általában a közgyűlés. 

Ha már itt a felügyelőbizottsági tagok díjazásáról beszélünk, kell megemlítenünk, hogy 

felügyelőbizottsági tag csak természetes személy lehet, és e tisztség csak személyesen látható 

el, képviseletre, a tisztség bármely vállalkozási formában történő betöltésére a törvény to-

vábbra sem ad lehetőséget. 
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III. rész 
 

A felügyelőbizottságokra vonatkozó szabályok 

a gazdasági társaságokról szóló törvényben 
 

 

 

Az Országgyűlés 2005. december 19-én fogadta el a gazdasági társaságokról szóló 2006. 

évi IV. törvényt, vagyis az új Gt.-t, amely 2006. július 1-jén lépett hatályba. Az új törvény 

első részének harmadik fejezetében, a gazdasági társaságok működésének tulajdonosi és köz-

érdekvédelmi ellenőrzése címszó alatt találhatjuk a felügyelőbizottságokra vonatkozó szabá-

lyokat. Emellett azonban fontosnak tartjuk bemutatni a Gt. minden olyan egyéb rendelkezését 

is, amely valamilyen szinten érinti a felügyelőbizottságok működését és munkáját. 

 

Általános rész  

 

A felügyelőbizottságok legfontosabb feladata nem más, mint a társaság ügyvezetésének 

ellenőrzése a tulajdonosok érdekében. Mivel a tevékenységéért a tagoknak (részvényeseknek) 

tartozik felelősséggel, a törvényalkotó indokoltnak tartotta a tulajdonosok autonómiáját nö-

velni azáltal, hogy elsősorban a taggyűlés, illetve a közgyűlés számára biztosítja a döntést a 

testület létesítéséről. Emellett fennállhatnak olyan különleges szempontok és érdekek, melyek 

szükségessé teszik a felügyelőbizottság megalakítását. Az 1997-es Gt. három esetben teszi 

kötelezővé a felügyelőbizottság létrehozását: 

a) minden részvénytársaság esetében, 

b) korlátolt felelősségű társaságnál, ha a társaság törzstőkéje meghaladja az ötvenmillió 

forintot, 

c) bármely olyan gazdasági társaságnál, ahol a teljes munkaidőben foglalkoztatott mun-

kavállalók létszáma éves átlagban meghaladja a kétszáz főt, azonban a testület meg-

alakításának kötelezettsége a társasági forma és a jegyzett tőke nagysága alapján nem 

volt indokolható. 

Az új Gt. az előző törvényhez képest eltérő eseteket állapít meg arra vonatkozóan, amikor 

felügyelőbizottság létrehozása valamilyen oknál fogva mégis kötelező. 

1. Az első ilyen eset a nyilvánosan működő részvénytársaság, ahol a részvényesek (főleg 

a kisrészvényesek) helyzete indokolja a kötelező jelleget. Kivételt képeznek ugyanak-

kor azok a nyilvánosan működő részvénytársaságok, amelyek az ún. board-rendszer-

ben (egységes irányítási rendszerben) működnek. Ezeknek a társaságoknak az alap-

szabálya ugyanis úgy rendelkezhet, hogy az igazgatótanács látja el egységesen az 

ügyvezetési és az ellenőrzési funkciókat. Az ilyen egységes irányítási rendszerű rész-

vénytársaságoknál felügyelőbizottság tehát nem működik. 

2. Az új törvény emellett kötelezővé teszi a testület létrehozását akkor, ha a zártkörűen 

működő részvénytársaságoknál ezt a szavazatok legalább 5%-ával rendelkező tagok 

kérik. Látható, hogy ennek a rendelkezésnek egyfajta kisebbségvédelmi funkciója van. 

3. A bizottság kötelező választásának harmadik esete, amikor azt törvény a köztulajdon 

védelme érdekében, illetve a társasági tevékenység jellege miatt írja elő. Ennek indoka 

nem más, mint hogy átláthatóbb legyen a közpénzek felhasználása, illetve, hogy min-

den esetben kötelező legyen az ellenőrző szerv létrehozása, a többségi tulajdonos ál-

lam döntésétől függetlenül. 
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4. Nem változott az a rendelkezés, amely a munkavállalói létszám alapján teszi kötelező-

vé a felügyelőbizottság létrehozását, természetesen figyelembe véve az egységes irá-

nyítási rendszerű nyrt.-re vonatkozó, eltérő szabályokat. 

A testület létszámára, működésére, tevékenységére és felelősségére vonatkozó szabályok 

– néhány változtatástól eltekintve – megegyeznek a 97-es Gt. rendelkezéseivel. A felügyelőbi-

zottság tagjainak számában nem történt módosulás, a törvény legalább 3, legfeljebb 15 tagban 

állapítja meg. A cégnyilvánosság követelménye jelenik meg abban a rendelkezésben, mely 

szerint a társaság tagjaira, vezető tisztségviselőire és a felügyelőbizottság tagjaira vonatkozó, 

a cégnyilvántartás részét képező jogok, adatok és tények is nyilvánosak. A bizottság testület-

ként jár el, legfőbb feladata pedig az ügyvezetés ellenőrzése. Az első felügyelőbizottság tagja-

it a társasági szerződésben kell kijelölni, vagyis a társaság alapításakor a társasági szerződés 

kötelező tartalmi eleme az fb-tagok megnevezése. A későbbiekben a gazdasági társaság leg-

főbb szerve választja a tagokat, mely esetben – ha a törvény kivételt nem tesz – az fb-tagok 

nevét a társasági szerződésnek már nem kell tartalmaznia. A testület elnökét és szükség esetén 

elnökhelyettesét saját tagjai közül választja, de új szabály, hogy ettől törvény vagy társasági 

szerződés eltérhet, melynek alapján akár a taggyűlés, vagy a közgyűlés is gyakorolhatja ezt a 

jogosultságot. A bizottság határozatait a jelen lévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza, a 

határozatképességhez pedig a tagok kétharmadának, de legalább három tagnak a jelenléte 

szükséges. A testület tagjai csak természetes személyek lehetnek, akik csak személyesen lát-

hatják el feladataikat, képviseletükre nem ad lehetőséget a törvény. Ugyanakkor egy új ren-

delkezés szerint az fb ügyrendje lehetővé teheti, hogy a tagok ne személyesen jelenjenek meg 

az ülésen, hanem különböző telekommunikációs eszközök (pl. internet, telefon stb.) segítsé-

gével tartsák meg az ülést. Az erre vonatkozó részletes előírásokat, valamint az ülések össze-

hívásának, megtartásának szabályait az ügyrendben kell megfogalmazni, melyet a testület 

maga állapít meg, de a társaság legfőbb szerve hagy jóvá. 

Garanciális szabály, hogy a felügyelőbizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság 

tagjai (részvényesei), illetve munkáltatója nem utasíthatja, ugyanakkor a testület tagjai a társa-

ság legfőbb szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek. Másik fontos szabály, ame-

lyet változatlanul tartalmaz az új törvény, mely szerint ha a testület tagjainak száma a társasá-

gi szerződésben meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az 

ügyvezetésnek össze kell hívnia a legfőbb szerv ülését annak érdekében, hogy a felügyelőbi-

zottság rendeltetésszerű működése (új tagok választásával, vagy a társasági szerződés módosí-

tásával) helyreálljon. 

Bár a felügyelőbizottság testületként működik, tevékenysége hatékonyabb ellátása érde-

kében munkamegosztási rendet is kialakíthat, melynek keretében ellenőrzési feladatait – ál-

landó vagy eseti jelleggel – bármely tag elvégezheti. 

A testületnek a működéséhez szükséges egyik jogosítványa, hogy a vezető tisztségviselők-

től, illetve a társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, melyet a társasági 

szerződésben megállapított módon és határidőn belül kell teljesíteni. Emellett lehetősége van 

arra, hogy a társaság könyveit és iratait, akár szakértő bevonásával is megvizsgálja. Fontos 

közérdek, hitelező- és kisebbségvédelmi előírás, hogy abban az esetben, ha a társaságnál felü-

gyelőbizottság működik, a társaság legfőbb szerve a beszámolóról csak a felügyelőbizottság 

írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A legfőbb szervet azonban a jelentés és a véle-

mény nem köti. Ez a rendelkezés lényegesen konkrétabban fogalmazza meg, hogy a testület-

nek miről kell véleményt nyilvánítania, ugyanis a 97-es törvényben szereplő „lényeges üzlet-

politikai jelentés” értelmezése számos bizonytalanságot okozott. 

A felügyelőbizottság talán legfontosabb jogosultságát változatlan tartalommal biztosítja az 

új Gt. is. Eszerint ha a testület úgy ítéli meg, hogy az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, 

a társasági szerződésbe, illetve a társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy 
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egyébként sérti a társaság, illetőleg a tagok érdekeit, jogosult összehívni a legfőbb szerv rend-

kívüli ülését, és javaslatot tehet annak napirendjére is.  

Az új törvény a továbbiakban is fenntartja azt a szabályt, miszerint a felügyelőbizottsági 

tagok megbízatásának időtartama eltérhet attól az időtartamtól, amelyre vonatkozóan a társa-

ság legfőbb szerve a vezető tisztségviselőket megválasztotta. Ha a tagok ettől az időtartamtól 

nem kívánnak eltérni, akkor az fb-tagság keletkezésére a vezető tisztségviselői megbízatás 

időtartamára vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Ennek alapján, ha a társasági szerződés 

másként nem rendelkezik, a vezető tisztségviselőket és az fb-tagokat határozott időre, de leg-

feljebb öt évre kell megválasztani, illetve a létesítő okiratban kijelölni. Ha a társasági szerző-

désben a megbízatás időtartamáról nem rendelkeznek, a vezető tisztségviselőt és az fb-tagot öt 

évre megválasztottnak kell tekinteni, kivéve, ha a cég ennél rövidebb időtartamra jön létre. 

Emellett lehetőség nyílik arra is, hogy ha a társasági szerződés alapján a vezető tisztségvise-

lőket határozatlan időre választják, a felügyelőbizottság tagjait is ugyanilyen időtartamra vá-

laszthassa meg a legfőbb szerv. Látható tehát, hogy a törvény a tagság időtartamának megha-

tározására több alternatívát is biztosít.  

Továbbra is irányadónak tekinthető az a gyakorlat, mely szerint a tagokat személyenként 

külön-külön kell megválasztani. 

Szintén változatlan az a rendelkezés, amely a munkavállalói képviselet kivételével meg-

tiltja, hogy a társaság munkavállalója a testület tagjává váljon. Fontos megjegyeznünk, hogy a 

felügyelőbizottsági tagság keletkezésére, megszűnésére, valamint a jogviszony tartalmára – ha 

törvény eltérően nem rendelkezik – a vezető tisztségviselőkre vonatkozó néhány előírást meg-

felelően kell alkalmazni [23–25. §, 27. § (1) bek., 31. §]. Ennek alapján nem lehet a gazdasági 

társaság felügyelőbizottságának tagja: 

– akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, amíg a 

büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült, 

– akit jogerős bírói ítélettel a felügyelőbizottsági tagság gyakorlásától eltiltottak, e tila-

lom hatály alatt, 

– akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az 

abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató gazdasági társaságban, 

– a gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését követő két évig nem 

lehet más gazdasági társaság fb-tagja az a személy, aki a törlést megelőző naptári év-

ben a gazdasági társaságnál fb-tag volt. 

A felügyelőbizottsági tagsági megbízatás az érintett személy általi elfogadásával jön létre. 

Emellett a tagok újraválaszthatók, és a legfőbb szerv által bármikor, indokolási kötelezettség 

nélkül visszahívhatók. Az fb-tag az új fb-tagsági megbízás elfogadásától számított tizenöt 

napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy fb-tag, írásban köteles 

tájékoztatni. 

A felügyelőbizottsági tag – az nyrt.-ben való részvényszerzés kivételével – nem szerezhet 

részesedést a társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálko-

dó szervezetben, valamint nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékeny-

séget végző más gazdasági társaságban. Ezek a korlátozások azonban nem érvényesülnek, ha 

ezt az érintett társaság létesítő okirata lehetővé teszi, vagy a legfőbb szerve ehhez hozzájárul. 

Az fb-tag, valamint közeli hozzátartozója, élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a 

társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyletet, kivéve, ha a társasági szerződés ezt megen-

gedi. Fontos szabály, hogy a cég vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója, élettársa 

ugyanannál a társaságnál az fb tagjává nem választható. Ha ezeknek a szabályoknak a meg-

szegésével a felügyelőbizottsági tag a cégnek kárt okoz, akkor a társaság kártérítési igényét a 

kár bekövetkezésétől számított egy éven belül érvényesítheti. 

A felügyelőbizottság tagjait emellett a törvény a társaság üzleti titkainak megőrzésére is 

kötelezi.  
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A felelősségi szabályok a 97-es Gt.-hez képest nem változtak, tehát a tagok korlátlanul és 

egyetemlegesen felelnek a társasággal szemben, a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük 

megszegésével okozott károkért. A felügyelőbizottság tagjai tehát nem az egyes ügyvezetői 

döntésekért és az eredményes gazdálkodásért felelősek, hanem azért, hogy ellenőrzési tevé-

kenységüket az ilyen tisztséget ellátó személyektől elvárható gondossággal teljesítsék.  

Az ügydöntő felügyelőbizottságok vonatkozásában jelentős változásokat tartalmaz az új 

Gt. a korábbihoz képest. A zártkörűen működő részvénytársaság alapszabálya és a korlátolt 

felelősségű társasság társasági szerződése lehetőséget adhat arra, hogy a legfőbb szerv hatás-

körének egy részét a felügyelőbizottságra ruházza át, mellyel a testület az ügyvezetés fölé 

helyezkedik. Nyilvánosan működő részvénytársaságok esetében a törvény nem teszi lehetővé 

az ilyen típusú felügyelőbizottság választását. Nincs változás abban, hogy az ügydöntő felü-

gyelőbizottság jogosult lehet az igazgatóság tagjainak és az ügyvezetők megválasztására, 

visszahívására, díjazásának megállapítására. A másik jogkörét a törvény jelentősen kiterjeszti, 

ugyanis a társasági szerződésben megjelölt bármely ügydöntő határozat meghozatala a felü-

gyelőbizottság előzetes jóváhagyásához köthető. Abban az esetben, ha a testület a határozat 

jóváhagyását megtagadta, az igazgatóság, illetve a vezető tisztségviselő jogosult összehívni a 

legfőbb szervet, melynek lehetősége van megváltoztatni a felügyelőbizottság határozatát. A 

korábbi Gt. az ügydöntő felügyelőbizottság tagjainak felelősségéről nem rendelkezett, de ezt a 

hiányt az új törvény pótolja, ugyanis kimondja, hogy az ügydöntő határozatok meghozatalával 

a társaságnak okozott károkért a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottság tagjai a Ptk. 

közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint egyetemleges felelősséggel tartoznak a társa-

ság irányában. Fontos megjegyeznünk, hogy az ügydöntő felügyelőbizottság tagjai az ügyve-

zetés körében ellátott funkciók tekintetében vezető tisztségviselőnek minősülnek. 

A 2006-os Gt. egyik célkitűzése, hogy tovább erősödjön a tulajdonosok szerződési sza-

badsága, döntési autonómiája. Ez a koncepció tükröződik a dolgozói participációra vonatkozó 

szabályokban is. A törvény továbbra is biztosítja, hogy ha a társaság teljes munkaidőben fog-

lalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban meghaladja a kétszáz főt, képviselőik 

útján részt vehetnek az ügyvezetés ellenőrzésében. A változás a rendelkezés kötelező jellegé-

ben található, ugyanis ezen túl lehetőség van arra, hogy az üzemi tanács és az ügyvezetés ettől 

eltérően állapodjon meg. Ha a dolgozói részvétel biztosított a felügyelőbizottságban, akkor a 

testület tagjainak egyharmada a munkavállalók képviselőiből áll. Ha ez tört számot eredmé-

nyez, akkor a munkavállalókra nézve kedvezőbb módon kell megállapítani a munkavállalói 

képviselők tagszámát. Egy újonnan alakuló társaságnál természetesen csak egy év elteltével 

állapítható meg a statisztikai átlag, de nincs akadálya annak, hogy már az első évben bekerül-

jenek a munkavállalói küldöttek az fb-be, ha egyértelműen kétszáz főnél magasabb munkavál-

lalói létszámmal indul a vállalkozás.  

Ahogy azt már korábban említettük, ha a nyilvánosan működő részvénytársaság az egysé-

ges irányítási rendszer szerint működik, nem jön létre felügyelőbizottság. Ebben az esetben 

arról, hogy a munkavállalók hogyan gyakorolhatják az ügyvezetés ellenőrzésére vonatkozó 

részvételi jogaikat, az igazgatótanácsnak és az üzemi tanácsnak kell megállapodnia.  

Továbbra is biztosítja a törvény, hogy átalakulással létrejött társaság esetén, ha a munka-

vállalók létszáma eléri a kétszáz főt, akkor a munkavállalók rögtön, az átalakulás után képvi-

seltethessék magukat a felügyelőbizottságban. A munkavállalói küldötteknek az üzemi taná-

cson keresztül a továbbiakban is tájékoztatniuk kell a munkavállalók közösségét a testület 

tevékenységéről, amely alól természetesen kivételt képeznek az üzleti titkot képező informá-

ciók.  

A munkavállalói képviselők választásának szabályai nem változtak, tehát továbbra is az 

üzemi tanács jelöli ki a küldötteket a munkavállalók sorából, a társaságnál működő szakszer-

vezetek véleményének meghallgatása után. Ezt követően a kijelölt személyeket a társaság 

legfőbb szervének kell a jelölést követő első ülésen a felügyelőbizottság tagjává választani. 
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Feltétel azonban, hogy törvényben foglalt kizáró ok (lásd fentebb) ne álljon fenn a jelöltekkel 

szemben, ellenkező esetben ugyanis új jelölést kell kérni. A testületben a munkavállalók kép-

viselőit ugyanazok a jogok illetik meg, illetve ugyanazok a kötelezettségek terhelik, mint a 

többi tagot. Abban az esetben, ha a dolgozói küldöttek véleménye egyhangúlag eltér a felü-

gyelőbizottság többségi álláspontjától, ezt a kisebbségi véleményt ismertetni kell a társaság 

legfőbb szervének ülésén. Természetesen, ha a dolgozói küldött munkaviszonya megszűnik, 

automatikusan megszűnik a felügyelőbizottsági tagsága is.  

A munkavállalói küldöttek visszahívására vonatkozó szabályt az új törvény némileg pon-

tosította. Úgy fogalmaz, hogy a társaság legfőbb szerve csak az üzemi tanács javaslatára hív-

hatja vissza a munkavállalói küldötteket, kivéve, ha az üzemi tanács a törvényben meghatáro-

zott kizáró ok ellenére, a társasági szerződésben megállapított határidőn belül nem tesz eleget 

visszahívási és az új küldöttre vonatkozó javaslattételi kötelezettségének. 

A felügyelőbizottsági tagság a következő esetekben szűnik meg: 

– a megbízatás időtartamának lejártával, 

– visszahívással, 

– a törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkeztével, 

– lemondással, 

– a tag halálával, 

– külön törvényben meghatározott esetben. 

A felügyelőbizottság tagja e tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a gazdasági tár-

saság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hat-

vanadik napon válik hatályossá. Ettől a szabálytól abban az esetben lehet eltekinteni, ha a 

társaság legfőbb szerve az új fb-tag megválasztásáról e határidő elteltét megelőzően gondos-

kodott, vagy gondoskodni tudott volna. Az fb tagja a lemondás hatályossá válásáig a halaszt-

hatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt 

venni.  

Új szabály, hogy a törvény a munkavállalók küldötteinek is biztosítja az üzemi tanács tag-

jait megillető munkajogi védelmet. 

 

A felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló 

 

A felügyelőbizottság annyiban különbözik a könyvvizsgálótól, hogy míg az előbbi tisztán 

társasági szerv és általános ellenőrzést végez, addig az utóbbi speciális pénzügyi ellenőrzést 

folytat és közérdekvédelmi feladatokat is ellát. 

A törvény könyvvizsgálóra vonatkozó rendelkezései között található az összeférhetetlen-

ségi előírás, amely kimondja, hogy nem választható könyvvizsgálóvá – többek között – a fe-

lügyelőbizottság tagja, közeli hozzátartozója, élettársa, ezen jogviszony, illetve minősége 

fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig. A jogszabály a könyv-

vizsgáló és az fb együttműködési kötelezettségét alapozza meg azzal a rendelkezéssel, amely 

lehetővé teszi, hogy a felügyelőbizottság kezdeményezze a társasági könyvvizsgálónak a bi-

zottság ülésén történő meghallgatását. Emellett a könyvvizsgáló is kérheti, hogy az fb az álta-

la javasolt ügyet tűzze napirendjére, illetve, hogy az fb ülésén tanácskozási joggal részt vehes-

sen. A törvény az fb működését érintő, szigorú kötelezettséget ír elő a könyvvizsgáló számára, 

mely szerint ha a könyvvizsgáló – többek között – olyan tényt észlel, amely az fb tagjainak a 

Gt.-ben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a társaság legfőbb szervének 

összehívását kezdeményezni. 
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A társasági határozatok bírósági felülvizsgálata 

 

A törvény általános részének VI. fejezetében olvasható az a rendelkezés, amely lehetővé 

teszi, hogy a tagok (részvényesek), a vezető tisztségviselők és az fb bármely tagja kezdemé-

nyezze a legfőbb szerv (taggyűlés, közgyűlés) által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát, 

abban az esetben, ha a határozat a Gt. vagy más jogszabály rendelkezéseibe, illetve a társasági 

szerződésbe ütközik. Az ilyen jogsértő társasági határozat bírósági felülvizsgálata iránti pert a 

határozatról való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül kell megindítani a cég ellen. Az 

fb tagjának ezt a pert a polgári bíróságnál és nem a cégbíróságnál kell kezdeményeznie. Emel-

lett a törvény 10. §-a kimondja, hogy a tagok (részvényesek) a társasági szerződésben kiköt-

hetik, hogy ilyen jellegű jogvita esetében állandó vagy eseti választottbíróság döntsön. Fontos 

szabály, hogy a határozat meghozatalától számított 90 napos határidő elteltével a határozatot 

akkor sem lehet keresettel megtámadni, ha az fb tagjával azt nem közölték, vagy arról nem 

szerzett tudomást, ugyanis ez a határidő jogvesztő. Bár a keresetindításnak a határozat végre-

hajtására nincs halasztó hatállyal, de a bíróságnak lehetősége van arra, hogy a végrehajtást 

felfüggessze. 

A felülvizsgálati eljárásban a felügyelőbizottság tagjai akár perbeli képviselőként is szere-

pelhetnek. Abban az esetben ugyanis, ha a határozat felülvizsgálatát a cég vezető tisztségvise-

lője kezdeményezi, és a társaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, aki a céget képvisel-

hetné, akkor a társaságot a perben az fb által kijelölt fb-tag képviseli. H a cégnél nem műkö-

dik felügyelőbizottság, vagy ha az fb valamennyi tagja, mint felperes áll a perben, akkor a 

bíróság ügygondnokot rendel ki a társaság képviseletére. 

 

Kisebbségi jogok 

 

A Gt. a kollektív kisebbségi jogok között rendelkezik arról, hogy ha a társaságnak – töb-

bek között – az fb-tagokkal szemben követelése áll fenn, és az ennek érvényesítését célzó 

indítványt a cég legfőbb szerve elvetette, vagy a szabályszerűen bejelentett ilyen indítvány 

tárgyában mellőzte a határozathozatalt, akkor a szavazatok legalább 5 százalékával rendelke-

ző tagok (részvényesek) jogosultak keresettel ezt érvényesíteni.  

 

Elismert vállalatcsoport 

 

A 2006-os Gt. egyik újdonsága az elismert vállalatcsoport jogintézménye. Ennek lényege 

nem más, mint hogy egy meghatározott üzleti célkitűzés égisze alatt az uralkodó tag (anyavál-

lalat) és az ellenőrzött társaságok (leányvállalatok) között szoros és tartós együttműködés ala-

kul ki. Bár az uralkodó tag nem kívánja magába integrálni az ellenőrzött társaságokat és nem 

célja megszüntetni azok önálló jogi személyiségét, ez az önállóság – társasági jogi értelemben 

– mégiscsak relativizálódik. 

A törvény szerint összevont (konszolidált) éves beszámolóra kötelezett társaság (uralkodó 

tag) és az a részvénytársaság, illetve korlátolt felelősségű társaság, amely felett az uralkodó 

tag a számviteli törvény alapján meghatározó befolyással rendelkezik (ellenőrzött társaság), 

egységes üzleti céljaik megvalósítására ún. uralmi szerződést köthetnek, amelyben elismert 

vállalatcsoportként történő működésükről határozhatnak. Az ellenőrzött társaságok önállósá-

gát csak a vállalatcsoport egésze céljainak teljesítéséhez szükséges módon és mértékben kor-

látozzák, a Gt. és az uralmi szerződésben foglaltak szerint. Elismert vállalatcsoportként való 

működéshez emellett az is szükséges, hogy ezt a tényt a cégjegyzékbe bejegyeztessék, amely 

azonban nem hoz létre a részt vevő társaságoktól elkülönült jogalanyiságot, vagyis nem ren-

delkezik önálló jogokkal, nem terhelhető kötelezettségekkel, nem perelhet és nem perelhető. 
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Ami a felügyelőbizottságok tevékenységét illeti egy elismert vállalatcsoporton belül, el-

mondhatjuk, hogy akár az uralkodó tag, akár az ellenőrzött társaságok felügyelőbizottságairól 

legyen szó, működésükre alapvetően az általános szabályokat kell alkalmazni. Azonban az 

elismert vállalatcsoport uralmi szerződésének rendelkezései alapján az uralkodó tag jogosult 

lehet arra, hogy az ellenőrzött társaság felügyelőbizottságának tagjait kinevezze, visszahívja 

vagy díjazásukat megállapítsa. A törvény lehetővé teszi, hogy az uralkodó tag felügyelő-

bizottságának tagja az ellenőrzött társaságnál is tagja lehessen a felügyelőbizottságnak, a fen-

tebb említett társasági hozzájárulást pedig az elismert vállalatcsoportként történő bejegyzéssel 

megadottnak kell tekinteni. 

 

A felügyelőbizottság teendői átalakulás esetén 

 

A gazdasági társaság átalakulása alatt a cég jogutódlás melletti megszűnési eseteit értjük, 

nevezetesen a társasági formaváltást, az egyesülést és a szétválást. Társasági formaváltásról 

akkor beszélhetünk, ha egy társaság egyetemes jogutódlással egy másik cégformát választ 

(például bt.-ből kft. vagy rt. lesz), vagyis jogelődként és jogutódként is egy szervezet szerepel. 

Egyesülés esetén – amely lehet beolvadás vagy összeolvadás – két vagy több társaságból 

egyetlen jogutód keletkezik, míg szétválás esetében – különválással vagy kiválással – egy 

gazdasági társaság kettő vagy több társasággá alakul át. 

A törvénynek az átalakulás közös szabályai között található az az előírás, amely szerint, 

ha a társaság legfőbb szerve az átalakulásról két alkalommal határoz, először csak azt állapítja 

meg, hogy a társaság tagjai (részvényesei) egyetértenek-e az átalakulás szándékával. A leg-

főbb szerv ezt a döntést azonban a vezető tisztségviselők előterjesztése alapján hozza meg, 

amelyhez viszont a felügyelőbizottság véleményét is be kell szerezni, biztosítva ezzel a felü-

gyelőbizottság álláspontjának figyelembevételét is.  

Egyesülés esetén, értelemszerűen, ez a véleményezési jog minden jogelőd társaság felü-

gyelőbizottságát megilleti. 

 

Különös rész  

 

Természetesen a Gt. különös részében szabályozott társasági formák felügyelőbizottsá-

gainak működésére elsősorban az eddig tárgyalt általános részi előírásokat kell követni. A 

következőkben azokat a rendelkezéseket vizsgáljuk meg, melyeket a törvény a különös rész-

ben, az egyes társasági formák jellegzetességeihez kapcsolódóan fejt ki a felügyelőbizottsá-

gok működése vonatkozásában.  

 

A felügyelőbizottságra irányadó szabályok korlátolt felelősségű társaságban 

 

A kft. olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló 

törzstőkével (jegyzett tőkével) alakul, és amelynél a tagok kötelezettsége a társasággal szem-

ben csak a törzsbetétek szolgáltatására és a társasági szerződésben esetleg megállapított egyéb 

vagyoni hozzájárulás szolgáltatására terjed ki. A társaság kötelezettségeiért – a törvényben 

meghatározott kivételektől eltekintve – a tag nem felelős.  

A kft. mint társasági forma egyik jellegzetessége, hogy a tagok a cég fennállása alatt az ál-

taluk teljesített vagyoni hozzájárulást nem követelhetik vissza. A tag vagyoni hozzájárulása 

ellentételezéseként csak osztalékra (osztalékelőlegre) tarthat igényt, méghozzá a már teljesí-

tett vagyoni hozzájárulása arányában. Osztalékfizetésről a kft. legfőbb szerve, a taggyűlés az 
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ügyvezető javaslata alapján határozhat. Fontos azonban, hogy ha a társaságnál működik felü-

gyelőbizottság, akkor ezt az ügyvezetői javaslatot az fb-nek jóvá kell hagynia.  

A törvény a társaság szervezetéről szóló szabályok között mondja ki, hogy a taggyűlés ki-

zárólagos hatáskörébe tartozik a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása (a munkavállalói 

képviselőké természetesen az üzemi tanács jelölése alapján), visszahívása és azok díjazásának 

megállapítása. Emellett szintén a taggyűlés joga a felügyelőbizottsági tagok elleni követelések 

érvényesítése. 

A Gt. lehetővé teszi, hogy a taggyűlésen a tagot meghatalmazott személy is képviselhesse. 

Azonban ilyen képviseletet a felügyelőbizottság tagja – az ügyvezető, a cégvezető és a 

könyvvizsgáló mellett – nem láthat el. 

Végül meg kell említenünk, hogy ha a társasági szerződés előírja, akkor a határozatok 

könyvében nem csak a tagok által hozott határozatokat, hanem a felügyelőbizottság határoza-

tait is nyilván kell tartani. 

 

A felügyelőbizottságra vonatkozó szabályok a részvénytársaságban 

 

A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névér-

tékű részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul, és amelynél a részvényes köte-

lezettsége a részvénytársasággal szemben a részvény névértékének vagy kibocsátási értékének 

szolgáltatására terjed ki. A részvényes egyébként – a törvényben meghatározott kivételektől 

eltekintve – a részvénytársaság kötelezettségeiért nem felel. 

Az rt. zárt körben vagy nyilvánosan alapítható, működési formája lehet zártkörű vagy 

nyilvános. 

Ez a különbségtétel megnyilvánul a törvény részvénytársaságokra vonatkozó szabályozá-

sának szerkezetében is. A részvénytársságról szóló X. fejezet első címe az alapvető, általános 

szabályokat, második címe a zrt.-re, míg a harmadik címe az nyrt.-re irányadó előírásokat 

tartalmazza. 

 

Zártkörűen működő részvénytársaság 

 

A törvény szerint zártkörűen működik az a részvénytársaság, melynek részvényei nem ke-

rülnek nyilvános forgalomba hozatalra, valamint az az rt. is, melynek a nyilvánosan forga-

lomba hozott részvényeit nyilvános ajánlattétel útján már nem értékesítik, vagy azokat a piac-

ról már kivezették. 

Bár a zártkörűen működő rt. alapszabálya rendelkezhet olyan elsőbbségi részvény kibo-

csátásáról, amely a felügyelőbizottsági tagok kijelölésére és visszahívására vonatkozó elsőbb-

ségi jogot biztosít, értelemszerűen ez nem vonatkozik az fb munkavállalói küldötteinek kijelö-

lésére. 

Az általános szabályoknak megfelelően, felügyelőbizottság választása esetén az első felü-

gyelőbizottság tagjainak nevét, lakóhelyét és a tagok anyja nevét az alapszabálynak tartal-

maznia kell.  

A törvény lehetővé teszi, hogy a részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyako-

rolhassa, azonban ha az alapszabály eltérően nem rendelkezik, a felügyelőbizottság tagja nem 

lehet meghatalmazott. 

Hasonlóan a kft.-nél leírtakhoz, az osztalékfizetésről szóló igazgatósági javaslatot először 

az fb-nek kell jóváhagynia, és csak ezt követően határozhat arról a közgyűlés. Ettől eltérően a 

törvény lehetőséget ad arra, hogy az alapszabály felhatalmazása alapján ne a közgyűlés, ha-

nem az igazgatóság határozzon az osztalékelőleg fizetéséről. Fontos azonban, hogy az fb elő-

zetes jóváhagyása ebben az esetben is kötelező. 
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Természetesen az rt.-nél is a legfőbb szerv, vagyis a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe 

tartozik az fb tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása. 

A Gt.-nek az igazgatóságra vonatkozó szabályai között található az az előírás, amely sze-

rint az igazgatóságnak az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és az üzletpolitikájáról 

az alapszabályban meghatározott gyakorisággal, de legalább háromhavonta jelentést kell ké-

szítenie a felügyelőbizottság részére. Ennek a rendelkezésnek az a célja, hogy a társaság el-

lenőrző szerve, legalább az imént említett időközönként, a társaság helyzetéről intézményesí-

tett formában szerezhessen információt az igazgatóságtól, vagyis a legilletékesebb szervtől.  

Az igazgatóságnak nyolc napon belül nem csak a közgyűlést kötelessége összehívni a 

szükséges intézkedések megtétele céljából, hanem egyidejűleg a felügyelőbizottságot is érte-

sítenie kell, ha tudomására jut, hogy: 

– az rt. saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökken, vagy 

– a saját tőke összege 20 millió forint alá csökken, vagy 

– az rt.-t fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona a 

tartozásait nem fedezi. 

Ha a közgyűlés felhatalmazza az igazgatóságot az alaptőke felemelésére, akkor egyben 

jogosult az ekkor készítendő közbenső mérleg elfogadására is, de csak a felügyelőbizottság 

előzetes jóváhagyását követően.  

Az átalakulás fentebb említett szabályaihoz képest a törvény a részvénytársaságok vonat-

kozásában tartalmaz néhány különös rendelkezést is. Az rt.-k egyesülése és szétválása esetén 

az egyesülési és szétválási szerződésben nem csak az általános rendelkezésekben megfogal-

mazott kérdéseket (79. §) kell meghatározni, hanem – többek között – azokat az előnyöket is, 

amelyeket a felügyelőbizottság tagjainak nyújtanak. 

 

Nyilvánosan működő részvénytársaság 

 

A nyilvánosan működő részvénytársaság részvényei meghatározott feltételek szerint rész-

ben vagy egészben nyilvánosan kerülnek forgalomba hozatalra. Az új Gt. is követi azt a kon-

cepciót, mely szerint a zrt.-re vonatkozó szabályok kevesebb kötöttséget tartalmaznak a rész-

vényesek számára, az nyrt.-re irányadó szabályozásban viszont nagyobb hangsúlyt kapnak a 

befektető-védelmi, kisebbségvédelmi és a piaci szereplők tájékoztatását elősegítő előírások. 

Az nyrt. esetében a Gt. kategorikusan megtiltja, hogy az fb tagja a részvényes meghatal-

mazottja legyen, vagyis még az alapszabály sem térhet el ettől. 

Az nyrt. közgyűlésének a zrt. közgyűléséhez képest további kizárólagos hatáskörei is van-

nak. Ilyen – többek között – a felügyelőbizottsági tagok hosszú távú díjazásának és ösztönzési 

rendszerének irányelveiről való döntés, attól függően, hogy az alapszabály rendelkezései ezt 

kötelezővé teszik, avagy sem. 

Az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően az nyrt. beszámolóját, az igazgatóság, va-

lamint az fb jelentésének lényeges adatait – egyéb előterjesztések és javaslatok mellett – a 

közgyűlést megelőzően legalább tizenöt nappal nyilvánosságra hozza. 

A törvény az nyrt. ügyvezetésére vonatkozó szabályok között tartalmazza azt az előírást, 

amely szerint – utalva az igazgatótanácsra irányadó rendelkezésekre – ha a társaságnál fb mű-

ködik, akkor tagjai többségének független személynek kell lennie. Az alapszabály azonban 

ennél magasabb arányt is megállapíthat. Függetlennek minősül az fb azon tagja, aki a társa-

sággal az fb-tagságon kívül nem áll egyéb jogviszonyban. Ebből következik, hogy nem minő-

sül függetlennek – többek között – az a tag, aki a részvénytársaság munkavállalója, vagy volt 

munkavállalója, a jogviszony megszűnésétől számított öt évig. Abban az esetben viszont, ha 

az nyrt. egy elismert vállalatcsoporthoz tartozó ellenőrzött társaság, akkor az fb tagjai többsé-

gének nem kell független személynek lennie. 
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A törvény kötelezően írja elő, hogy az nyrt.-nél audit bizottságot kell létrehozni, amelynek 

legalább háromtagúnak kell lennie. Ezek a bizottságok hagyományosan a board-típusú társa-

ságok működésében játszanak fontos szerepet, ahol az igazgatótanács tevékenységét nem csak 

segítik, hanem ellenőrzik is. Az utóbbi időkben azonban már a német társasági jogban is meg-

jelentek ezek az fb mellett működő testületek, igaz, csak ajánlásként. 

Három fő bizottság-típust különböztethetünk meg: 

a) a jelölési bizottság feladata az igazgatóság tagjainak jelölése; 

b) a javadalmazási bizottság az igazgatósági tagok díjazására tesz javaslatot; 

c) az audit bizottság pedig az rt. belső számviteli rendjének ellenőrzéséért felelős. 

Az audit bizottság tagjait a közgyűlés választja az igazgatótanács, illetve ahol működik fb, 

a felügyelőbizottság független tagjai közül. Az fb munkavállalói küldöttei – figyelembe véve 

a fenti szabályokat is – nem lehetnek az audit bizottság tagjai. 

Az audit bizottság hatáskörébe tartozik – többek között – a beszámoló véleményezése, a 

könyvvizsgáló tevékenységével szembeni felügyelőbizottsági intézkedések megtételére való 

javaslattétel, illetve az fb munkájának segítése, a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő 

ellenőrzése érdekében. 

Abban az esetben, ha a társaság részvényeit bevezették a Budapesti Értéktőzsdére, akkor 

az igazgatóságnak az éves rendes közgyűlésre nem csak a beszámolót kell előterjesztenie, 

hanem ezzel egyidejűleg az ún. felelős vállalatirányítási jelentést is. Ebben az igazgatóság 

egyrészt összefoglalja az előző üzleti évben követett felelős vállalatirányítási gyakorlatot, 

másrészt pedig nyilatkozik arról, hogy milyen eltérésekkel alkalmazta a Budapesti Értéktőzs-

de Felelős Vállalatirányítási Ajánlásait. Fontos azonban, hogy ha a társaságnál működik fb, 

akkor a jelentés az fb jóváhagyása nélkül nem terjeszthető a közgyűlés elé. 
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Bevezető 

 

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény értelmében azoknál a társaságok-

nál, ahol a főfoglalkozású dolgozók létszáma éves átlagban a 200 főt meghaladja, a társaság 

dolgozói a felügyelőbizottság útján részt vesznek a társaság működésének ellenőrzésében. 

Ezeknél a társaságoknál a felügyelőbizottság tagjainak egyharmada a munkavállalók képvise-

lőiből áll. [38. § (1)] 

A munkavállalói képviselőket a felügyelőbizottságba az üzemi tanács jelöli a munkaválla-

lók sorából, a gazdasági társaságnál működő szakszervezetek véleményének meghallgatása 

után. [39. § (1)] 

Az üzemi tanács által jelölt személyeket a gazdasági társaság legfőbb szerve köteles a je-

lölést követő első ülésén a felügyelőbizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelöltekkel 

szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn. Ebben az esetben újabb jelölést kell kérni. [39. 

§ (2)] 

 

1. § 

A szabályzat célja 

 

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény értelmében, az üzemi tanács maga 

állapíthatja meg a munkavállalói képviselők választási módját mind a választási szabályzat 

megalkotására, mind pedig a konkrét személyek kiválasztására vonatkozóan is.  

A szabályzat célja olyan választási rend kialakítása, amely biztosítja, hogy az üzemi ta-

nács a munkavállalók többségének szándéka szerint, valamint a szakszervezet véleményé-

nek figyelembevételével éljen a törvényben biztosított jelölési jogával, annak érdekében, hogy 

biztosított legyen a munkavállalók érdemi és legitim részvétele a társaság működésének el-

lenőrzésében. 

A központi üzemi tanács, a jelen szabályzat szerint lebonyolított választás és döntés 

eredményének megfelelően, a társaság igazgatósága elnökének megadja a felügyelőbizottság-

ba jelölt személyek nevét és szükséges adatait, abból a célból, hogy a társaság soron követke-

ző közgyűlésén a felügyelőbizottságba megválasszák.  

 

2. § 

Értelmezések 

 

1. A ............ Rt. munkaviszonyok tekintetében a ............ jogutódjaként jött létre. Ebből kö-

vetkezően, ha a jelen szabályzat a társaságnál fennálló munkaviszonyt említ, akkor a jog-

elődnél eltöltött munkaviszonyt is be kell számítani. 

 

2. Amennyiben a felügyelőbizottság alapító okiratban, illetve alapszabályban meghatározott 

létszámának egyharmada tört szám, akkor e számot felfelé kerekítve kell egész számként 

értelmezni és ennek alapján meghatározni a megválasztásra kerülő munkavállalói tagok 

számát [38. § (1)]. A társaság alapszabálya szerint a felügyelőbizottság létszáma … fő. Je-

lenleg … taggal működik, tehát … főt jelölhet az üzemi tanács. 

 

3. A ............ Részvénytársaság esetében, jelöltállítási joggal rendelkező üzemi tanácson a 

központi üzemi tanácsot
1
 kell érteni. A társaságnál működő szakszervezetek alatt a Munka 

Törvénykönyve 21. § (4) bekezdése szerinti szakszervezeteket kell érteni. 

 

                                                 
1
 Amennyiben a társaságnál üzemi tanács működik, a jelöltállítás joga azt illeti. Ilyen esetben, ahol a szabályzat 

központi üzemi tanácsot említ, értelemszerűen az üzemi tanácsot kell érteni. 
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3. § 

A munkavállalói képviselő mandátuma 

 

A társaság felügyelőbizottságának üzemi tanács által jelölt munkavállalói képviselőinek 

mandátuma az alapszabály rendelkezései szerint ... évig, azaz a 200... üzleti évet lezáró köz-

gyűlésig tart. 

 

4. § 

A választás előkészítése 

 

Választási bizottság 

 

1. A munkavállalói választás előkészítésére és lebonyolítására a központi üzemi tanács, 35 

nappal a választás időpontja előtt, választási bizottságot hoz létre. A bizottság 5 főből áll. 

A bizottságba 2 tagot a társaságnál működő reprezentatív szakszervezet delegálhat. A bi-

zottság tagjai maguk közül elnököt választanak. 

 

2. A választási bizottság feladata: 

 meghatározza a választás időpontját; 

 megállapítja és közzéteszi a választásra jogosult és a választható dolgozók jegyzékét; 

 közzéteszi a jelöltállítás e szabályzatnak megfelelő módját, valamint határidejét; 

 közzéteszi a jelöltlistát és elkészíti a szavazólapokat; 

 gondoskodik a jelölés és a választás jelen szabályzatnak megfelelő lebonyolításáról; 

 megállapítja és jegyzőkönyvben rögzíti a választás eredményét. 

 

Jelöltállítás 

 

3. A felügyelőbizottság munkavállalói tagjává az jelölhető, akinek a részvénytársaságnál 

fennálló munkaviszonya legalább 5 év, és a választás időpontjában határozatlan idejű 

munkaszerződéssel munkaviszonyban áll, valamint esetében nem áll fenn a következők-

ben meghatározott egyik kizáró tényező sem. 

Nem jelölhető az, 

 akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen, végrehajtható szabadságvesztésre ítél-

tek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mente-

sül; 

 akit valamely foglalkozástól eltiltottak, azaz az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt 

tevékenységet folytató gazdasági társaságban nem lehet vezető tisztségviselő; 

 a ............ Rt. vezető tisztségviselői [Gt. 25. § (4)] és azok közeli hozzátartozói [Ptk. 

685. § b)]; 

 aki nem cselekvőképes; 

 aki a választási, illetve szavazatszedő bizottság tagja; 

 aki törvényben meghatározott okok miatt ilyen tisztséget nem vállalhat; 

 aki munkaviszonya mellett saját jogú öregségi nyugellátásban részesül. 

 

4. A jelölésre alkalmas és e szabályzat előírásainak megfelelő személyekre javaslatot tehet-

nek: 

 a ............ Rt. üzemi tanácsai (amennyiben a társaságnál egy üzemi tanács van, a ta-

gok), 
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 az egy-egy üzemi tanács választási körzetéhez tartozó választásra jogosult munkavál-

lalók, ha a javaslatot legalább 10%-uk írásban támogatja (amennyiben a társaságnál 

egy üzemi tanács van, a munkavállalók 10%-a, de legfeljebb 50 fő állíthat jelöltet), 

 az Rt.-nél képviselettel rendelkező szakszervezetek. 

 

5. A jelölést minden esetben írásba kell foglalni, és el kell juttatni a választási bizottsághoz. 

Minden jelöléshez csatolni kell a jelölt nyilatkozatát arról, hogy megválasztásának nincs 

törvényben, illetve a jelen szabályzatban foglalt kizáró oka, és megválasztása esetén vál-

lalja a felügyelőbizottsági tagsággal járó feladatokat és kötelezettségeket. 

A választási bizottság ellenőrzi a jelölés szabályszerűségét. A szabályos jelölések alapján 

elkészíti és a választást megelőzően legalább 20 munkanappal az ÜT részére átadja a je-

löltek listáját. 

 

6. A javasolt személyek névsorából az üzemi tanács a társaságnál képviselettel rendelkező 

szakszervezet(ek) véleményének kikérése után dönt a jelöltekről. A jelöltek száma nem 

lehet kevesebb, mint a felügyelőbizottságba választható tagok száma, és nem lehet több, 

mint a választható tagok számának háromszorosa. 

 

7. A véglegesített jelöltlistát a választási bizottság, legkésőbb a választás előtt 10 nappal, 

nyilvánosságra hozza.  

 

8. A jelöltlista akkor tehető közzé, ha a jelöltek száma ugyanannyi vagy több, mint a fel-

ügyelőbizottságba delegálható munkavállalói tagok száma. 

 

9. A listán szereplő személyek jelölése elleni kifogást a közzétételtől számított 5 munkana-

pon belül, írásban lehet tenni a választási bizottságnál. Kifogásolási joga a jelöltállító 

szervezeteknek (üzemi tanácstagoknak), a választásra jogosult munkavállalóknak van. A 

kifogást a választási bizottság a kézhezvételtől számított 3 munkanapon belül köteles 

megvizsgálni és annak elutasításáról vagy elfogadásáról dönteni. 

 

10. Amennyiben az elfogadott kifogások miatt nem tarthatók a 4. § 7. pontjában foglaltak, a 

választási bizottságnak kezdeményeznie kell a választás időpontjának elhalasztását, és ha 

ez szükséges, újabb jelölt(ek) állítását. 

 

11. A véglegesített jelöltlista alapján a választási bizottság elkészíti a szavazólapokat. A sza-

vazólapon csak és kizárólag a jelöltek abc sorrendben feltüntetett neve szerepelhet. 

 

5. § 

A választás szabályai 

 

1. A választásra minden, a választás napján a társasággal, mint munkáltatóval munkavi-

szonyban álló munkavállaló jogosult. 

 

2. A választás titkos és közvetlen. 

 

3. A választás akkor érvényes, ha azon a munkavállalók legalább 50%-a + 1 fő részt vett. A 

részvételi arány teljesülésének megítélésekor nem kell figyelembe venni a gyeden, gye-

sen, tartós kiküldetésben lévőket, valamint azokat sem, akik tartósan betegállományban 

vannak. 
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4. A választás lebonyolításának szabályait a jelöltlistával egy időben a választási bizottság 

teszi közzé. 

 

5. A választást a társaságnál oly módon kell lebonyolítani, hogy minden, szavazásra jogosult 

munkavállaló élhessen szavazati jogával. A társaság elkülönült egységeinek központi he-

lyiségeiben szavazófülkékkel ellátott, titkos választásra alkalmas szavazóköröket kell ki-

alakítani. 

 

6. A választási bizottság a szavazás lebonyolítására szavazatszedő bizottságokat hoz létre. 

Annyi szavazatszedő bizottságot kell felállítani, ahány szavazókör van. Egy-egy bizottság 

3 főből áll. 

 

7. A szavazatszedő bizottság ellenőrzi – a rendelkezésére bocsátott lista alapján – a szavazá-

son megjelentek jogosultságát. 

 

8. Szavazni csak a választási bizottság által készített és hitelesített szavazólappal lehet. 

 

9. A megválasztani kívánt személyek nevét a szavazólapon egyértelműen meg kell jelölni a 

neve melletti négyzetbe írt X-szel. 

 

10. Érvénytelen az a szavazat: 

 amelyet nem a szavazólapon szereplő nevekre adtak le; 

 amelyről nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy a szavazó kire adta le szavaza-

tát; 

 

11. Érvénytelen az a szavazólap: 

 amelyen a szükséges felügyelőbizottsági tagok számánál több jelöltre adták szavaza-

tukat; 

 amelyet nem a hivatalos szavazólapon adtak le. 

 

12. Megválasztott jelöltnek az(oka)t a személy(eke)t kell tekinteni, aki(k) a leadott érvényes 

szavazatok közül a legtöbbet, de legalább a szavazatok 30%-át kapta(k). Szavazategyenlő-

ség esetén a társaságnál fennálló hosszabb munkaviszonnyal rendelkező személy a meg-

választott. 

 

13. Eredményes a választás akkor, ha a megválasztottnak tekinthető tagok száma megegyezik 

a felügyelőbizottságba választható tagok számával. Eredménytelen választás esetén csak a 

30%-ot el nem ért jelöltekkel kell a 14. pont szerinti megismételt szavazást megtartani. 

 

14. Érvénytelen, illetve eredménytelen választás esetén a szavazást legkorábban a választástól 

számított 7., legkésőbb a 25. munkanapon meg kell ismételni. Ekkor megválasztottnak 

kell tekinteni – a megjelenési aránytól függetlenül – azt a jelöltet, aki a legtöbb szavazatot 

kapta. 

 

6. § 

A szavazatok összeszámlálása, az eredmény megállapítása 

 

1. A leadott szavazatokat csak a választási bizottság jogosult összeszámolni. Ezért az egyes 

szavazóhelyeken elhelyezett urnákat, a szavazás befejezése után, lezárva a választási bi-

zottsághoz kell eljuttatni. 
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2. A szavazatok összeszámolásakor a választási bizottság jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyző-

könyvnek tartalmaznia kell: 

 a választás helyét, idejét, 

 az összes leadott szavazatok számát, 

 az érvényes és érvénytelen szavazatok számát, 

 az egyes jelöltekre leadott szavazatok számát, 

 a megválasztott személyek nevét. 

A jegyzőkönyvet a bizottság tagjai hitelesítik. A választás eredményéről a választási bi-

zottság a jegyzőkönyv átadásával értesíti a központi üzemi tanácsot. 

A hitelesített jegyzőkönyvet a jelöltlista közzétételével azonos módon kell nyilvánosságra 

hozni. 

 

3. A választással kapcsolatos vitás kérdésekben 3 munkanapon belül a választási bizottság 

határoz. 

 

7. § 

A munkavállalói képviselő visszahívása 

 

1. A munkavállalói képviselő visszahívásának kezdeményezésére, amelyre képviselőnként 

legfeljebb évente egy alkalommal kerülhet sor, a jelölésre vonatkozó szabályokat kell 

megfelelően alkalmazni.  

 

2. A javaslat(ok) alapján a központi üzemi tanács dönt a visszahívást eldöntő szavazás lebo-

nyolításáról. A visszahívásra vonatkozó szavazás esetén a választás szabályait kell megfe-

lelően alkalmazni.  

 

3. A központi üzemi tanács akkor élhet visszahívási jogával, ha a szavazásra jogosultak több 

mint fele részt vesz a szavazáson és az érvényesen szavazók többsége a visszahívás mel-

lett dönt. A visszahívás kezdeményezésének és az arról való döntésnek a szabályait a köz-

ponti üzemi tanács ügyrendjében kell szabályozni.  

 

8. § 

Időközi választás 

 

1. Időközi választást kell tartani akkor, 

 ha a felügyelőbizottság munkavállalói tagjának munkaviszonya bármely okból a meg-

bízás időtartamának lejárta előtt megszűnik, 

 ha a felügyelőbizottsági munkavállalói tag lemond tisztségéről, 

 ha a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkezik, 

 ha a felügyelőbizottsági munkavállalói tagot a központi üzemi tanács visszahívja. 

 

2. Az időközi választásra a választás szabályait kell megfelelően alkalmazni, azzal a különb-

séggel, hogy az időközi választás akkor érvényes, ha azon a választásra jogosult munka-

vállalók több mint 30%-a részt vesz. Megválasztottnak azt a jelöltet kell tekinteni, aki a 

leadott érvényes szavazatok közül a legtöbbet, de legalább a szavazatok 20%-át megkapta. 
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3. Az időközi választáson megválasztott munkavállalói képviselő mandátuma (a közgyűlé-

sen történő megválasztása után) addig érvényes, amennyi idő a választástól a választási 

ciklus végéig még hátra van. 

 

9. § 

A szabályzat hatálybalépése 

 

A szabályzat 200... .................-vel a központi üzemi tanács elfogadó határozatával lép hatály-

ba, érvényes a visszavonásig. 

 

 

........................., 200... .............. 

 

 

...................................... 

a központi üzemi tanács 

elnöke 
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2. sz. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT  

 

A 

.............................. 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA 

MUNKAVÁLLALÓI TAGJAINAK JELÖLÉSÉHEZ 

 

 

(ÜZEMI TANÁCS ÁLTALI VÁLASZTÁSHOZ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Minta) 
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Bevezető 

 

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény értelmében azoknál a társaságok-

nál, ahol a főfoglalkozású dolgozók létszáma éves átlagban a 200 főt meghaladja, a társaság 

dolgozói a felügyelőbizottság útján részt vesznek a társaság működésének ellenőrzésében. 

Ezeknél a társaságoknál a felügyelőbizottság tagjainak egyharmada a munkavállalók képvise-

lőiből áll. [38. § (1)] 

A munkavállalói képviselőket a felügyelőbizottságba az üzemi tanács jelöli a munkaválla-

lók sorából, a gazdasági társaságnál működő szakszervezetek véleményének meghallgatása 

után. [39. § (1)] 

Az üzemi tanács által jelölt személyeket a gazdasági társaság legfőbb szerve köteles a je-

lölést követő első ülésén a felügyelőbizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelöltekkel 

szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn. Ebben az esetben újabb jelölést kell kérni. [39. 

§ (2)] 

 

1. § 

A szabályzat célja 

 

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény értelmében, az üzemi tanács maga 

állapíthatja meg a munkavállalói képviselők választási módját mind a választási szabályzat 

megalkotására, mind pedig a konkrét személyek kiválasztására vonatkozóan is. 

A szabályzat célja olyan választási rend kialakítása, amely biztosítja, hogy az üzemi ta-

nács, a szakszervezet véleményének figyelembevételével éljen a törvényben biztosított jelölé-

si jogával, annak érdekében, hogy biztosított legyen a munkavállalók érdemi és legitim rész-

vétele a társaság működésének ellenőrzésében. 

Az üzemi tanács, a jelen szabályzat szerint lebonyolított választás eredményének megfele-

lően, a társaság igazgatósága elnökének megadja a felügyelőbizottságba jelölt személyek ne-

vét és szükséges adatait, abból a célból, hogy őket a társaság soron következő közgyűlésén a 

felügyelőbizottságba megválasszák. 

 

2. § 

Értelmezések 

 

1. A ............ Rt. munkaviszonyok tekintetében a ............ jogutódjaként jött létre. Ebből kö-

vetkezően, ha a jelen szabályzat a társaságnál fennálló munkaviszonyt említ, akkor a jog-

elődnél eltöltött munkaviszonyt is be kell számítani. 

 

2. Amennyiben a felügyelőbizottság alapító okiratban, illetve alapszabályban meghatározott 

létszámának egyharmada tört szám, akkor e számot felfelé kerekítve kell egész számként 

értelmezni és ennek alapján meghatározni a megválasztásra kerülő munkavállalói tagok 

számát [38. § (1)]. A társaság alapszabálya szerint a felügyelőbizottság létszáma … fő. Je-

lenleg … taggal működik, tehát … főt jelölhet az üzemi tanács. 

 

3. A ............ Részvénytársaság esetében, jelöltállítási joggal rendelkező üzemi tanácson a 

központi üzemi tanácsot
1
 kell érteni. A társaságnál működő szakszervezetek alatt a Munka 

Törvénykönyve 21. § (4) bekezdése szerinti szakszervezeteket kell érteni. 

 

                                                 
1
 Amennyiben a társaságnál üzemi tanács működik, a jelöltállítás joga azt illeti. Ilyen esetben, ahol a szabályzat 

központi üzemi tanácsot említ, értelemszerűen az üzemi tanácsot kell érteni. 
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3. § 

A munkavállalói tag mandátuma 

 

A társaság felügyelőbizottságának üzemi tanács által jelölt munkavállalói tagjainak man-

dátuma a 200... üzleti évet lezáró közgyűlésig tart. 

 

4. § 

A választás előkészítése 

 

Választási bizottság 

 

1. A munkavállalói választás előkészítésére és lebonyolítására a központi üzemi tanács, 35 

nappal a választás időpontja előtt, választási bizottságot hoz létre. A bizottság 5 főből áll. 

A bizottságba 2 tagot a társaságnál működő reprezentatív szakszervezet delegálhat. A bi-

zottság tagjai maguk közül elnököt választanak. 

 

2. A választási bizottság feladata: 

 meghatározza a választás időpontját; 

 megállapítja és közzéteszi a választható dolgozók jegyzékét; 

 közzéteszi a jelöltállítás e szabályzatnak megfelelő módját, valamint határidejét; 

 közzéteszi a jelöltlistát és elkészíti a szavazólapokat; 

 gondoskodik a jelölés és a választás jelen szabályzatnak megfelelő lebonyolításáról; 

 megállapítja és jegyzőkönyvben rögzíti a választás eredményét. 

 

Jelöltállítás 

 

3. A felügyelőbizottság munkavállalói tagjává az jelölhető, akinek a részvénytársaságnál 

fennálló munkaviszonya legalább 5 év, és a választás időpontjában határozatlan idejű 

munkaszerződéssel munkaviszonyban áll, valamint esetében nem áll fenn a következők-

ben meghatározott egyik kizáró tényező sem. 

Nem jelölhető az, 

 akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen, végrehajtható szabadságvesztésre ítél-

tek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mente-

sül; 

 akit valamely foglalkozástól eltiltottak, azaz az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt 

tevékenységet folytató gazdasági társaságban nem lehet vezető tisztségviselő; 

 a ............ Rt. vezető tisztségviselői [Gt. 25. § (4)] és azok közeli hozzátartozói [Ptk. 

685. § b)]; 

 aki nem cselekvőképes; 

 aki a választási, illetve szavazatszedő bizottság tagja; 

 aki törvényben meghatározott okok miatt ilyen tisztséget nem vállalhat; 

 aki munkaviszonya mellett saját jogú öregségi nyugellátásban részesül. 

 

4. A jelölésre alkalmas és e szabályzat előírásainak megfelelő személyekre javaslatot tehet-

nek: 

 a ............ Rt. üzemi tanácsai (amennyiben a társaságnál egy üzemi tanács van, a ta-

gok); 
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 az egy-egy üzemi tanács választási körzetéhez tartozó választásra jogosult munkavál-

lalók, ha a javaslatot legalább 10%-uk írásban támogatja (amennyiben a társaságnál 

egy üzemi tanács van, a munkavállalók 10%-a, de legfeljebb 50 fő állíthat jelöltet); 

 az Rt.-nél képviselettel rendelkező szakszervezetek. 

 

5. A jelölést minden esetben írásba kell foglalni, és el kell juttatni a választási bizottsághoz. 

Minden jelöléshez csatolni kell a jelölt nyilatkozatát arról, hogy megválasztásának nincs 

törvényben, illetve a jelen szabályzatban foglalt kizáró oka, és megválasztása esetén vál-

lalja a felügyelőbizottsági tagsággal járó feladatokat és kötelezettségeket. 

A választási bizottság ellenőrzi a jelölés szabályszerűségét. A szabályos jelölések alapján 

elkészíti és a választást megelőzően legalább 20 munkanappal az ÜT részére átadja a je-

löltek listáját. 

 

6. A javasolt személyek névsorából az üzemi tanács a társaságnál képviselettel rendelkező 

szakszervezet(ek) véleményének kikérése után dönt a jelöltekről. A jelöltek száma nem 

lehet kevesebb, mint a felügyelőbizottságba választható tagok száma, és nem lehet több, 

mint a választható tagok számának háromszorosa. 

 

7. A véglegesített jelöltlistát a választási bizottság, legkésőbb a választás előtt 10 nappal, 

nyilvánosságra hozza.  

 

8. A jelöltlista akkor tehető közzé, ha a jelöltek száma ugyanannyi vagy több, mint a felü-

gyelőbizottságba delegálható munkavállalói tagok száma. 

 

9. A listán szereplő személyek jelölése elleni kifogást a közzétételtől számított 5 munkana-

pon belül, írásban lehet tenni a választási bizottságnál. Kifogásolási joga a jelöltállító 

szervezeteknek (üzemi tanácstagoknak) és a munkavállalóknak van. A kifogást a választá-

si bizottság a kézhezvételtől számított 3 munkanapon belül köteles megvizsgálni és annak 

elutasításáról vagy elfogadásáról dönteni. 

 

10. Amennyiben az elfogadott kifogások miatt nem tarthatók a 4. § 7. pontjában foglaltak, a 

választási bizottságnak kezdeményeznie kell a választás időpontjának elhalasztását, és ha 

ez szükséges, újabb jelölt(ek) állítását. 

 

11. A véglegesített jelöltlista alapján a választási bizottság elkészíti a szavazólapokat. A sza-

vazólapon csak és kizárólag a jelöltek abc sorrendben feltüntetett neve szerepelhet. 

 

5. § 

A választás szabályai 

 

1. A választásra a KÜT (ÜT) tagjai, a felügyelőbizottság tagjait megválasztó ülésen jogosul-

tak. 

 

2. A választás titkos és közvetlen. 

 

3. A választás akkor érvényes, ha a KÜT (ÜT) tagjainak legalább a háromnegyede azon részt 

vesz. 

 

4. A szavazást a választási bizottság szervezi és irányítja. 
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5. Szavazni csak a választási bizottság által készített és hitelesített szavazólappal lehet. 

 

6. A megválasztani kívánt személyek nevét a szavazólapon egyértelműen meg kell jelölni a 

neve melletti négyzetbe írt X-szel. 

 

7. Érvénytelen az a szavazat: 

 amelyet nem a szavazólapon szereplő nevekre adtak le; 

 amelyről nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy a szavazó kire adta le szavaza-

tát. 

 

8. Érvénytelen az a szavazólap:  

 amelyen a szükséges felügyelőbizottsági tagok számánál több jelöltre adták szavaza-

tukat; 

 amelyet nem a hivatalos szavazólapon adtak le. 

 

9. Megválasztott jelöltnek azt a személyt kell tekinteni, aki a leadott érvényes szavazatok 

közül a legtöbbet, de legalább a szavazatok több mint 50%-át kapta. Szavazategyenlőség 

esetén a társaságnál fennálló hosszabb munkaviszonnyal rendelkező személy a megválasz-

tott. 

 

10. Eredményes a választás akkor, ha a megválasztottnak tekinthető tagok száma megegyezik 

a felügyelőbizottságba választható tagok számával. Eredménytelen választás esetén 

az(oka)t a jelölte(ke)t, aki(k) a szavazatok több mint 50%-át megkapták, megválasztottnak 

kell tekinteni. A be nem töltött helyekre a szavazást, változatlan feltételek mellett, meg 

kell ismételni. 

 

11. Érvénytelen a választás akkor, ha az ÜT tagjainak több mint egynegyede nem vesz részt a 

választáson, illetve nem adja le szavazatát. Ebben az esetben a szavazást, változatlan felté-

telek mellett, egy héten belül meg kell ismételni. 

 

6. § 

A szavazatok összeszámlálása, az eredmény megállapítása 

 

1. A leadott szavazatokat a választási bizottság összeszámolja, és az eredményről jegyző-

könyvet vesz fel. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 

 a választás helyét, idejét, 

 az összes leadott szavazatok számát, 

 az érvényes és érvénytelen szavazatok számát, 

 az egyes jelöltekre leadott szavazatok számát, 

 a megválasztott személyek nevét. 

A jegyzőkönyvet a választási bizottság tagjai hitelesítik. 

A választás eredményét a választási bizottság ismerteti a KÜT (ÜT) tagjai számára.  

A szavazás eredményéről készült jegyzőkönyvet átadják a KÜT (ÜT) részére, amelyet 

nyilvánosságra kell hozni. 

 

2. A választással kapcsolatos vitás kérdésekben a választási bizottság határoz. 
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7. § 

A munkavállalói tag visszahívása 

 

1. A munkavállalói képviselő visszahívásának kezdeményezésére, amelyre képviselőnként 

legfeljebb évente egy alkalommal kerülhet sor, a jelölésre vonatkozó szabályokat kell 

megfelelően alkalmazni.  

 

2. A KÜT (ÜT) a felügyelőbizottság munkavállalói tagjának visszahívásáról, megválasztá-

sával megegyező eljárás keretében dönt. 

 

8. § 

Időközi választás 

 

1. Időközi választást kell tartani akkor, 

 ha a felügyelőbizottság munkavállalói tagjának munkaviszonya bármely okból a man-

dátuma időtartamának lejárta előtt megszűnik, 

 ha a felügyelőbizottsági munkavállalói tag lemond tisztségéről, 

 ha a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkezik, 

 ha a felügyelőbizottság munkavállalói tagját az üzemi tanács visszahívja. 

 

2. Az időközi választás szabályai megegyeznek a rendes választás szabályaival, azzal a kü-

lönbséggel, hogy a munkavállalói képviselő mandátuma (a közgyűlésen történő megvá-

lasztása után) addig érvényes, amennyi idő a választástól a választási ciklus végéig még 

hátra van. 

 

9. § 

A szabályzat hatálybalépése 

 

A szabályzat 200... .................-vel a KÜT (ÜT) elfogadó határozatával lép hatályba, érvényes 

a visszavonásig. 

 

 

........................., 200... .............. 

 

 

 

..................................... 

a KÜT (ÜT) elnöke 
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3. sz. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

.............................. 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK 
 

 

ÜGYRENDJE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Minta) 
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1. Általános rendelkezések 
 

1.1. Az ügyrend a „2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról” (a továbbiakban: Gt.) és 

a ............ Rt. Alapszabályának rendelkezései alapján készült. 

 

1.2. Az ügyrend a felügyelőbizottság által történő elfogadását követően, a közgyűlés jóváha-

gyásával lép hatályba és határozatlan ideig érvényes. Módosítására a felügyelőbizottság 

jogosult. Az ügyrend módosításához a közgyűlés jóváhagyása szükséges. 

 

1.3. A felügyelőbizottság tagjainak számát a társaság alapszabálya ... főben (min. 3 fő, max. 

15 fő) határozza meg. 

 

1.3.1. A felügyelőbizottság tagjai a közgyűlés által kerülnek megválasztásra. 

 

1.3.2. A tagok közül a tulajdonosok … főt, az üzemi tanács … főt jelöl. 

 

1.4. A felügyelőbizottság tagjait a közgyűlés hívhatja vissza. 

 

1.4.1. A munkavállalói küldöttet a közgyűlés csak az üzemi tanács javaslatára hívhatja vissza.  

 

1.5. A felügyelőbizottság tagjait ... évre kell megválasztani (max. 5 év, amennyiben azonban a 

társasági szerződés ezt lehetővé teszi, és a vezető tisztségviselők megválasztása határozat-

lan időtartamra szól, a felügyelőbizottsági tagok is határozatlan időre választhatók).  

A felügyelőbizottság megüresedett helyeire választott tagok esetében a megválasztás rö-

videbb időre is történhet. (A választási ciklus végéig.) 

 

1.6. A felügyelőbizottság tagjai újraválaszthatók. 

 

1.7. A felügyelőbizottsági tagság megszűnik: 

 a megbízatás időtartamának lejártával, 

 visszahívással, 

 lemondással, 

 elhalálozással, 

 a Gt.-ben meghatározott kizáró ok bekövetkezésével, 

 külön törvényben meghatározott esetben, 

 a munkavállalók által delegált tag esetében a tag munkaviszonyának megszűnésével. 

 

1.8. A felügyelőbizottság tagja bármikor lemondhat, azonban ha a bizottság működőképessé-

ge ezt megköveteli, a lemondás csak a bejelentést követő hatvanadik napon válik hatá-

lyossá. 

 

1.9. A felügyelőbizottságból kiváló tag helyére a következő közgyűlésen új tagot kell válasz-

tani. 

Ettől eltérően, amennyiben a tag vagy tagok kiválása miatt a bizottság működőképtelenné 

válik, azonnal össze kell hívni a közgyűlést, illetve meg kell tartani a választást. 

A választást az elnök kezdeményezi.  

 

2. A felügyelőbizottság feladatai, jogai, kötelezettségei és hatásköre 

 

2.1. A felügyelőbizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését.  



Dolgozói képviselők a gazdasági társaságok felügyelőbizottságaiban 

 

 58 

Ennek keretében: 

 A vezető tisztségviselőktől és a társaság vezető állású dolgozóitól jelentést és felvilá-

gosítást kérhet. 

 A társaság könyveit és iratait, bizonylatait, pénztárát bármikor megvizsgálhatja, illetve 

szakértővel megvizsgáltathatja. 

 

2.2. Köteles megvizsgálni a részvénytársaság 

 beszámolóját (nyrt. esetében felelős vállalatirányítási jelentést), 

 az adózott eredmény felhasználását. 

 

2.3. A társasági szerződés rendelkezése szerint, köteles megvizsgálni a közgyűlés elé kerülő 

minden lényeges üzletpolitikai jelentést, javaslatot, szerződést stb., és a vizsgálat eredmé-

nyéről jelentést készíteni. A felügyelőbizottság saját munkatervében, illetve alkalmanként 

határozza meg, hogy a Gt.-ben, az alapszabályban, illetve ezen ügyrendben meghatározot-

takon túl milyen dokumentumok vizsgálatát tartja szükségesnek. 

 

2.4. A felügyelőbizottság háromhavonta megvizsgálja az igazgatóság jelentését az ügyveze-

tésről, a társaság vagyoni helyzetéről és az üzletpolitikáról. 

 

2.5. A felügyelőbizottság minden esetben vizsgálja: 

 a részvénytársaság más részvénytársasággal történő egyesülésére, beolvadására; 

 a részvénytársaság szétválására, megszűnésére; 

 a más társasági formába történő átalakulására; 

 a gazdasági társaság alapítására, illetve más gazdasági társaságban többségi tulajdon 

szerzésére 

vonatkozó javaslatokat, tervezeteket. 

Vizsgálatának eredményét, ha ezt szükségesnek ítéli, a közgyűlés elé terjeszti. 

 

2.6. A felügyelőbizottság vizsgálja a törvények, jogszabályok, az alapító okiratban és az alap-

szabályban meghatározott szabályok megtartását. A vizsgálat eredményét, ha ezt indo-

koltnak tartja, jelenti a közgyűlésnek. A szabálytalanságokra felhívhatja az igazgatóság fi-

gyelmét. 

 

2.7. A részvénytársaság közgyűlésének jogsértő határozatára köteles felhívni a figyelmet; 

szükség esetén az ilyen határozatok felülvizsgálatát kérheti a bíróságtól. 

 

2.8. A felügyelőbizottság köteles vizsgálatot lefolytatni: 

 ha a könyvvizsgáló tényleges vagy várható jelentős vagyonvesztésre hívja fel a fi-

gyelmet; 

 ha a könyvvizsgáló olyan tényre hívja fel a figyelmet, amely a vezető tisztségviselők, 

illetve a felügyelőbizottság – a Gt.-ben meghatározott – felelősségét vonja maga után. 

 

2.9. A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a társaság üzletvezetését és erről jelentést ten-

ni a közgyűlésnek, ha ezt az alaptőke legalább egytizedét képviselő részvényesek az ok és 

cél megjelölésével kérik. 

 

2.10. Köteles a felügyelőbizottság felszólítani az igazgatóságot a közgyűlés összehívására, ha 

 tudomására jut, hogy a társaság tőkéjének egyharmadát elvesztette; 

 a részvénytársaság fizetéseit megszüntette és vagyona a tartozásokat nem fedezi. 
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Amennyiben az igazgatóság a felszólításnak nem tesz eleget, a felügyelőbizottság köteles-

sége a közgyűlés összehívása. 

 

2.11. A felügyelőbizottság összehívhatja a közgyűlést, ha ezt a részvénytársaság érdeke meg-

kívánja. Az összehívásról az elnök gondoskodik. 

 

2.12. Az igazgatóság vagy az igazgató ellen, a közgyűlés határozata alapján indított perben a 

részvénytársaságot a felügyelőbizottság képviseli. A képviselő személyét a felügyelőbi-

zottság jelöli ki. 

 

2.13. A felügyelőbizottság jogait testületileg vagy tagjai útján gyakorolja. Az ellenőrzést ál-

landó jelleggel is megoszthatja tagjai között. 

 

2.14. A részvénytársaság folyamatos ellenőrzése érdekében a felügyelőbizottság kialakíthatja 

saját információs rendszerét, és a részvénytársaság vezető állású dolgozóitól rendszeresen 

kérhet jelentéseket, adatokat a társaság pénzügyi helyzetéről és gazdálkodásáról. 

 

2.15. Az alapszabályban kapott felhatalmazás alapján a felügyelőbizottság: 

 megválasztja az igazgatóság tagjait, dönt visszahívásukról, 

 megállapítja az igazgatóság tagjainak díjazását, 

 jóváhagyja a hatáskörébe utalt jogügyleteket. 

 

3. A felügyelőbizottság tagjainak jogai, kötelezettségei és felelőssége 

 

3.1. A felügyelőbizottsági tag joga, hogy a testület megbízásából, vagy saját elhatározása 

alapján a bizottság jóváhagyásával, önállóan ellenőrzési tevékenységet végezzen. Az el-

lenőrzés eredményéről köteles beszámolni a testületnek. 

 

3.2. A tag a részvénytársaság vezető állású dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a társaság köny-

veit, iratait, pénztárát, bizonylatait vizsgálhatja. 

 

3.3. A tag jogosult részt venni és felszólalni a közgyűlésen és az igazgatóság ülésein. 

 

3.4. Kezdeményezheti a felügyelőbizottság összehívását az ok megjelölésével. 

 

3.5. A tag köteles tájékoztatni a felügyelőbizottságot minden olyan tudomására jutott infor-

mációról, jelenségről, amely a részvénytársaság érdekeit veszélyezteti, gazdasági tevé-

kenységét hátrányosan befolyásolhatja. 

 

3.6. A testület felkérésére köteles képviselni a felügyelőbizottságot. 

 

3.7. A tag a részvénytársaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseket üzleti titokként köteles 

megőrizni. 

 

3.8. A munkavállalók által delegált tag köteles – az üzleti titkok kivételével – rendszeresen 

tájékoztatni tevékenységéről, az ellenőrzések tapasztalatairól a munkavállalókat, az üzemi 

tanácson keresztül. 
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3.9. A tag, ha körülményeiben olyan változás áll be, amely miatt a felügyelőbizottságban be-

töltött tagsági viszonya nem tartható fenn, a változást köteles három napon belül a testü-

letnek írásban bejelenteni és tagsági viszonyáról lemondani. 

 

3.10. A tag köteles előzetesen tájékoztatni a bizottságot és igazgatóságot, ha más gazdasági 

társaságban vezető tisztségviselővé vagy felügyelőbizottsági taggá kívánják megválaszta-

ni. 

 

3.11. A felügyelőbizottság tagját a tisztségéhez tartozó tevékenysége körében munkáltatója 

nem utasíthatja. 

 

3.12. A felügyelőbizottság munkavállalók által delegált tagja elleni hátrányos jogkövetkez-

ménnyel járó intézkedést, munkaviszonyának rendes vagy rendkívüli felmondással történő 

megszüntetését a munkáltató köteles előzetesen a felügyelőbizottságnak bejelenteni. 

 

3.13. A munkavállalói küldöttet megilleti a Munka Törvénykönyve alapján az üzemi tanács 

tagját megillető munkajogi védelem. 

 

3.14. A felügyelőbizottság tagja az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható gondosság-

gal köteles eljárni. Kötelezettségei megszegésével a részvénytársaságnak okozott kárért a 

polgári jog általános szabályai szerint felelős, akkor is, ha a részvénytársasággal munkavi-

szonyban áll. Kötelezettségeit a Gt., a részvénytársaság alapszabálya és ezen ügyrend rög-

zíti. 

 

3.15. A felügyelőbizottság tagjainak felelőssége egyetemleges. Az ellenőrzés testületen belüli 

megosztása nem érinti a tag felelősségét. A Gt. 36. § (4) bekezdésében, valamint a jelen 

ügyrend 5.6. pontjában foglalt szabályok megszegésével okozott károkért a károkozó tag 

személyében felel. 

 

3.16. Nem terheli felelősség a tagot, ha a határozat vagy az intézkedés ellen tiltakozott, és 

tiltakozását a felügyelőbizottságnak vagy a közgyűlésnek bejelentette. 

 

3.17. A tagnak joga van, hogy határozathozatalnál és más döntéseknél a többségi véleménytől 

eltérő álláspontjának jegyzőkönyvben történő rögzítését kérje. 

 

3.18. A munkavállalók által küldött felügyelőbizottsági tag(ok) többségi állásponttól eltérő 

egyöntetű véleményét, mint kisebbségi véleményt a közgyűlésen ismertetni kell. 

 

3.19. A felügyelőbizottság tagját megválasztásáról, annak időtartamáról a részvénytársaság 

írásban értesíti. Ezt a szabályt kell megfelelően alkalmazni a visszahívása esetében is. 

 

3.20. A megbízatásról szóló értesítéssel egy időben az igazgatóság gondoskodik arról, hogy a 

tag megkapja a részvénytársaság 

 alapszabályát, 

 szervezeti és működési szabályzatát, 

 a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottság tagjainak névsorát, valamint az elérhe-

tőségükhöz szükséges információkat, 

 a felügyelőbizottság ügyrendjét, 

 az igazgatóság ügyrendjét. 
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4. A felügyelőbizottság elnökének feladatai, jogai, kötelezettségei 

 

4.1. Az elnököt megilletik azok a jogok és terhelik azok a kötelezettségek, amelyek a felügye-

lőbizottság tagjaira vonatkoznak. 

 

4.2. Az elnök, mint a felügyelőbizottság vezetője: 

 felelős a bizottság törvényes, az alapszabályban és ügyrendben maghatározott műkö-

déséért; 

 ellátja a felügyelőbizottság általános képviseletét; 

 a felügyelőbizottság jelentéseit a közgyűlés elé terjeszti; 

 gondoskodik a felügyelőbizottság határozatainak végrehajtásáról; 

 vezeti a testület üléseit; 

 rendszeres kapcsolatot tart az igazgatósággal, a könyvvizsgálóval és a részvénytársa-

ság vezető állású alkalmazottaival; 

 gondoskodik a felügyelőbizottság működési feltételeiről. 

 

4.3. Az elnök köteles összehívni a közgyűlést, ha a felügyelőbizottság a tagok számának 

csökkenése miatt határozatképtelenné válik. 

 

4.4. Az elnök akadályoztatása esetén feladatait helyettese látja el, jogkörét ő gyakorolja.  

 

5. A felügyelőbizottság tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok 

 

5.1. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja: 

 akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen, végrehajtható szabadságvesztésre ítél-

tek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mente-

sül; 

 akit jogerős bírói ítélettel ettől eltiltottak, e tilalom hatálya alatt nem lehet felügyelő-

bizottsági tag; 

 akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt 

az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató gazdasági társaságban 

nem lehet felügyelőbizottsági tag; 

 a gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését követő két évig nem 

lehet más gazdasági társaság felügyelőbizottsági tagja az a személy, aki a törlést meg-

előző naptári évben a gazdasági társaságnál felügyelőbizottsági tag volt; 

 a részvénytársaság vezető tisztségviselője és annak közeli hozzátartozója. 

 

5.2. Nem választhat a közgyűlés, a munkavállalók delegáltján kívül, a felügyelőbizottság tag-

jává olyan személyt, aki a részvénytársasággal munkaviszonyban áll. 

 

5.3. Nem delegálhatnak a munkavállalók a felügyelőbizottság tagjává a részvénytársasággal 

munkaviszonyban nem álló személyt. 

 

5.4. Nem lehet tagja ugyanaz a személy egyidejűleg a többségi részesedéssel rendelkező rész-

vénytársaság és az ellenőrzött részvénytársaság igazgatóságának és felügyelőbizottságá-

nak. 

 

5.5. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja a könyvvizsgáló. 
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5.6. A felügyelőbizottság tagja: 

 és közeli hozzátartozója nem köthet saját nevében vagy javára a részvénytársaság te-

vékenységi körébe tartozó ügyleteket; 

 nem lehet korlátlanul felelős tagja a részvénytársasághoz hasonló tevékenységet végző 

más társaságnak; 

 nem lehet vezető tisztségviselő a részvénytársasághoz hasonló tevékenységet végző 

más társaságban, kivéve, ha a közgyűlés ehhez hozzájárul; 

 nem szerezhet társasági részesedést a társaságéval azonos tevékenységet is végző gaz-

dálkodó szervezetben, kivéve, ha erre a közgyűlés engedélyt ad. 

 

5.7. A felügyelőbizottság tagja meghatalmazottként nem képviselheti részvényes jogát a köz-

gyűlésen. 

 

6. A felügyelőbizottság működése 

 

6.1. A felügyelőbizottság tevékenységét éves munkaterv alapján végzi. 

A munkatervben rögzíteni kell: 

 az ellenőrzési és egyéb feladatokat; 

 a feladatok végrehajtásának határidejét és felelőseit; 

 a rendes ülések időpontját. 

A munkatervet tájékoztatásul meg kell küldeni az igazgatóság és a könyvvizsgáló részére. 

 

6.2. A felügyelőbizottságot az elnök hívja össze. 

 

6.3. A bizottság összehívását – az ok és cél megjelölésével – bármely tag is kezdeményezheti. 

Ha az elnök a bizottságot nyolc napon belül nem hívja össze, annak összehívására a tag 

jogosult. 

 

6.4. A felügyelőbizottság választás utáni első ülésének összehívásáról az igazgatóság gondos-

kodik. Az alakuló ülés ügyvezető elnöki tisztjét a korelnök látja el. 

A bizottság első ülésén elnököt és elnökhelyettest választ tagjai közül.  

Az elnök személyére és helyettesére a felügyelőbizottság tagjai tesznek javaslatot. 

Az első ülés összehívására akkor kerülhet sor, ha a közgyűlésen és a dolgozók körében is 

megtartották a választásokat. 

 

6.5. A munkaterv szerinti rendes ülések összehívása legalább nyolc nappal az ülés időpontja 

előtt, írásban történik. Az értesítésen fel kell tüntetni a napirendi pontokat.  

Az egyes napirendi pontok írásos anyagait az értesítéssel egy időben kell megküldeni. Az 

üzleti titkokat is tartalmazó írásos anyagokon fel kell tüntetni titkos jellegüket. 

 

6.6. A bizottság ülését a munkaterve alapján, de évente legalább négy alkalommal kell össze-

hívni. A bizottság soron kívüli ülése bármikor összehívható. 

 

6.7. Soron kívüli ülés esetén a nyolc nappal korábbi és írásos értesítésre vonatkozó szabály, 

indokolt esetben figyelmen kívül hagyható. 

 

6.8. A felügyelőbizottság üléseinek állandó meghívottja tanácskozási joggal: 

 az igazgatóság képviselője, 

 a könyvvizsgáló, 

 a vezérigazgató vagy képviselője. 
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Az egyes ülésekre, illetve napirendi pontokra meghívott személyekről a bizottság eseten-

ként dönt. 

 

6.9. A felügyelőbizottság, ha szükségesnek ítéli, zárt ülést is tarthat; ezen csak tagjai vehetnek 

részt. Zárt ülés elrendelését a bizottság tagjai kezdeményezhetik. Zárt ülésen kell dönteni 

az igazgatósági tagok választásáról, visszahívásáról és díjazásáról. (Amennyiben ezeket az 

alapszabály a felügyelőbizottságra ruházza.) 

 

6.10. A bizottság akkor határozatképes, ha az alapszabályban meghatározott számú tagjainak 

kétharmada, de legalább három fő jelen van. 

 

6.11. A bizottság határozatait általában nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Titkos szavazással kell megválasztani a bizottság elnökét, elnökhelyettesét és így kell sza-

vazni a visszahívásukra tett indítványról. 

A bizottság más esetekben is határozhat a szavazás titkos lebonyolításáról. 

Szavazategyenlőség esetén újra meg kell nyitni a vitát és megismételni a szavazást. Ha a 

megismételt szavazás során is szavazategyenlőség van, akkor az elnök szavazata dönt. 

Amennyiben a döntést a közgyűlés elé terjeszti a bizottság, a vitatott kérdésre vonatkozó 

mindkét álláspontot ismertetni kell. 

 

6.12. Lehetőség van arra, hogy a felügyelőbizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, 

hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Az ilyen ülés megtar-

tásának részletes szabályait az ügyrend melléklete tartalmazza. 

 

6.13. A felügyelőbizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben rögzíteni 

kell: 

 az ülés helyét és idejét, 

 a megjelentek és távollévők nevét, 

 a napirendet, 

 a szóbeli beszámolók és hozzászólások tartalmát, 

 a határozatok teljes szövegét, 

 a szavazás módját, menetét, eredményét, valamint azt, hogy az egyes tagok hogyan 

szavaztak. 

A jegyzőkönyvhöz csatolni kell az írásos előterjesztéseket, jelentéseket, tájékoztatókat és 

a jelenléti ívet. 

A tagok kérésére az egyes hozzászólásokat, álláspontokat, véleményeket szó szerint kell 

rögzíteni. 

A jegyzőkönyvet az elnök és egy felkért tag aláírásával hitelesíti. 

A jegyzőkönyvet meg kell küldeni a bizottság tagjainak. 

 

6.14. A felügyelőbizottság döntéseit, állásfoglalásait, javaslatait, indítványait határozati for-

mában hozza meg. A határozatokat sorszámmal kell megjelölni és nyilván kell tartani. 

 

6.15. A felügyelőbizottság ülésén a tagságból eredő jogok csak személyesen gyakorolhatók. 

 

6.16. A felügyelőbizottság ügyiratait elkülönítetten, zárható helyen, rendszerezve kell tárolni. 

Az anyagokba a bizottság tagjai korlátozás nélkül betekinthetnek. 

Az iratokba betekintést a nem felügyelőbizottsági tagok részére az elnök engedélyezhet. 
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Záradék: 

 

Az ügyrendet a felügyelőbizottság 200... ............-i ülésén elfogadta. 

 

 

............................................ 

a felügyelőbizottság elnöke 

 

 

 

A ............ Rt. Közgyűlése 200... ............-i ülésén jóváhagyta. 

 

 

........................................... 

a közgyűlés elnöke 
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4. sz. melléklet 

 

 

A 2006. évi IV. törvény (Gt.) felügyelőbizottságra 

vonatkozó rendelkezései 
 

 

12. § (1) A társasági szerződésben meg kell határozni: 

a) a gazdasági társaság cégnevét és székhelyét; 

b) a gazdasági társaság tagjait, mégpedig – ha a törvény másképp nem rendelkezik – nevük 

(cégnevük) és lakóhelyük (székhelyük), a természetes személy tag anyja nevének, jogi sze-

mély vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság cégjegyzékszámának (nyilvántartási 

számának) feltüntetésével; 

c) a gazdasági társaság főtevékenységét és azon tevékenységeket, amelyeket a társaság a 

cégjegyzékben feltüntetni kíván; 

d) a társaság jegyzett tőkéjét, az egyes tagok vagyoni hozzájárulását, valamint a jegyzett tő-

ke rendelkezésre bocsátásának módját és idejét; 

e) a társaság képviseletét, ideértve a cégjegyzés módját; 

f) a tagok (részvényesek) által kijelölt első vezető tisztségviselők, illetve – ha a társaságnál 

működik felügyelőbizottság, illetve könyvvizsgáló – az első felügyelőbizottsági tagok és az 

első könyvvizsgáló nevét (lakóhelyét, székhelyét), továbbá a természetes személy anyja nevét, 

jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság cégjegyzékszámát (nyilvántar-

tási számát); 

g) a gazdasági társaság működésének időtartamát, ha a társaságot határozott időre alapítják; 

valamint 

h) mindazt, amit e törvény az egyes társasági formáknál kötelezően előír. 

17. § (3) A gazdasági társaságra, valamint a gazdasági társaság tagjaira, vezető tisztségvise-

lőire és felügyelőbizottsági tagjaira vonatkozó, a cégnyilvántartás részét képező jogok, tények 

és adatok nyilvánosak. 

19. § (4) Gazdasági társaság alapításakor a vezető tisztségviselőket, a felügyelőbizottság 

tagjait, valamint a könyvvizsgálót az alapítók (tagok, részvényesek) a társasági szerződésben 

jelölik ki. Ezt követően – ha e törvény kivételt nem tesz – a vezető tisztségviselőket, a felü-

gyelőbizottsági tagokat és a könyvvizsgálót a legfőbb szerv választja, és ezen személyek ne-

vét a társasági szerződésnek nem kell tartalmaznia. 

21. § (4) A részvénytársaság ügyvezetését – kivéve, ha a zártkörűen működő részvénytársa-

ság alapszabálya az igazgatóság hatáskörét egy vezető tisztségviselőre (vezérigazgató – 247. 

§) ruházta – az igazgatóság mint testület látja el. A nyilvánosan működő részvénytársaság 

alapszabálya úgy is rendelkezhet, hogy igazgatótanács látja el egységesen az ügyvezetési és 

az ellenőrzési funkciókat (egységes irányítási rendszerű részvénytársaság). Ez esetben a rész-

vénytársaságnál felügyelőbizottság nem működik, és az igazgatótanács tagjai minősülnek 

vezető tisztségviselőknek. 

23. § (1) Nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője az, akit bűncselekmény elkö-

vetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő 

hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült. 

(2) Akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya 

alatt nem lehet vezető tisztségviselő. Akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel 

eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató 

gazdasági társaságban nem lehet vezető tisztségviselő. 
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(3) A gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését követő két évig nem 

lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a törlést megelőző nap-

tári évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt. 

24. § (1) Ha a társasági szerződés másként nem rendelkezik, a vezető tisztségviselőket hatá-

rozott időre, de legfeljebb öt évre kell megválasztani, illetve a társasági szerződésben kijelöl-

ni. Ha a társasági szerződésben a vezető tisztségviselői megbízás időtartamáról a tagok (rész-

vényesek) nem rendelkeznek, a vezető tisztségviselőt öt évre megválasztottnak kell tekinteni, 

kivéve, ha a gazdasági társaság ennél rövidebb időtartamra jött létre. 

(2) A vezető tisztségviselői megbízás az érintett személy általi elfogadással jön létre. A ve-

zető tisztségviselők újraválaszthatók és a társaság legfőbb szerve által bármikor, indokolási 

kötelezettség nélkül visszahívhatók. 

(3) A vezető tisztségviselő az új vezető tisztségviselői megbízás elfogadásától számított ti-

zenöt napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizott-

sági tag, írásban tájékoztatni köteles. 

25. § (1) A vezető tisztségviselő – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való rész-

vényszerzés kivételével – nem szerezhet részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevé-

kenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben [Ptk. 685. § c) pont], 

továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más 

gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ezt az érintett gazdasági társaság 

társasági szerződése lehetővé teszi vagy a gazdasági társaság legfőbb szerve ehhez hozzájárul. 

(2) A vezető tisztségviselő és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], valamint élettársa 

nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó 

ügyleteket, kivéve, ha ezt a társasági szerződés megengedi. 

(3) A társasági szerződés úgy is rendelkezhet, hogy az (1)–(2) bekezdésben foglalt tilalom a 

gazdasági társasággal azonos tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) 

pont], illetve a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügylet tekintetében áll fenn. 

(4) A gazdasági társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) 

pont], valamint élettársa ugyanannál a társaságnál a felügyelőbizottság tagjává nem választha-

tó meg. 

(5) Az (1)–(4) bekezdésben foglalt szabályok megszegésével a gazdasági társaságnak oko-

zott kár megtérítésére vonatkozó igényt a társaság a kár bekövetkeztétől számított egy éven 

belül érvényesítheti a vezető tisztségviselővel szemben. 

27. § (1) A vezető tisztségviselők kötelesek a gazdasági társaság üzleti titkait (Ptk. 81. §) 

megőrizni. 

31. § (1) Megszűnik a vezető tisztségviselői jogviszony 

a) a megbízás időtartamának lejártával, 

b) visszahívással, 

c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, 

d) lemondással, 

e) ha a tisztségviselő meghal, 

f) külön törvényben meghatározott esetben. 

(2) A vezető tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, ha azonban a gazdasági társa-

ság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatva-

nadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a gazdasági társaság legfőbb szerve az új vezető 

tisztségviselő megválasztásáról e határidő elteltét megelőzően gondoskodott, illetve gondos-

kodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan 

döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni. 
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33. § (1) A tagok (részvényesek) a gazdasági társaság ügyvezetésének ellenőrzése céljából 

jogosultak – a (2) bekezdés szerinti esetekben pedig kötelesek – társasági szerződésükben fel-

ügyelőbizottság létrehozását előírni. 

(2) Kötelező a felügyelőbizottság létrehozása: 

a) a nyilvánosan működő részvénytársaság esetében, kivéve, ha a részvénytársaság az egy-

séges irányítási rendszer szabályai szerint működik; 

b) zártkörűen működő részvénytársaság esetében, ha azt a szavazati jogok legalább öt szá-

zalékával rendelkező alapítók, illetve tagok (részvényesek) kérik; 

c) a társaság formájára és működésének módjára tekintet nélkül, ha azt törvény a köztulaj-

don védelme érdekében vagy a társaság által folytatott tevékenységre figyelemmel előírja; 

d) ha e törvény a munkavállalókat megillető ellenőrzési jogok gyakorlása érdekében így 

rendelkezik (38. §). 

34. § (1) A felügyelőbizottság legalább három, legfeljebb tizenöt tagból áll. 

(2) A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság – ha törvény vagy a társa-

sági szerződés eltérően nem rendelkezik – tagjai sorából választ elnököt, szükség esetén el-

nökhelyettest. A felügyelőbizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább 

három tag jelen van; határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. 

(3) A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelőbi-

zottsági tevékenységben nincs helye. A felügyelőbizottság tagját e minőségében a gazdasági 

társaság tagjai (részvényesei), illetve munkáltatója nem utasíthatja. A felügyelőbizottság tag-

jai a társaság legfőbb szerve ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt. 

(4) A felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság 

legfőbb szerve hagy jóvá. A felügyelőbizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy a felügyelőbi-

zottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetí-

tésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben 

meg kell állapítani. 

(5) Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma a társasági szerződésben meghatározott létszám 

alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a gazdasági társaság ügyvezetése a felügye-

lőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a társa-

ság legfőbb szervének ülését. 

35. § (1) A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját meg-

bízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. 

(2) A felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állá-

sú munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet a társasági szerződésben meghatározott 

módon és határidőn belül kell teljesíteni. A felügyelőbizottság a társaság könyveit és iratait – 

ha szükséges, szakértők bevonásával – megvizsgálhatja. 

(3) Ha a gazdasági társaságnál felügyelőbizottság működik, a számviteli törvény szerinti 

beszámolóról a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésé-

nek birtokában határozhat. 

(4) Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a 

társasági szerződésbe, illetve a gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, 

vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve a tagok (részvényesek) érdekeit, összehívja 

a gazdasági társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjé-

re. 

36. § (1) A felügyelőbizottsági tagok megbízatásának időtartama eltérhet attól az időtartam-

tól, amelyre vonatkozóan a gazdasági társaság legfőbb szerve a vezető tisztségviselőket meg-

választotta. Ha a társasági szerződés alapján a társaság legfőbb szerve a vezető tisztségviselő-

ket határozatlan időre választja, úgy a felügyelőbizottság tagjai is határozatlan időre választ-

hatók. 
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(2) A 38. §-ban szabályozott munkavállalói képviselet kivételével a gazdasági társaság 

munkavállalói nem válhatnak a felügyelőbizottság tagjává. 

(3) Egyebekben a felügyelőbizottsági tagság keletkezésére és megszűnésére – ha törvény el-

térően nem rendelkezik – e törvény 23–24. és 31. §-át, a jogviszony tartalmára a 25. § és a 27. 

§ (1) bekezdésének rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. 

(4) A felügyelőbizottsági tagok – a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint – 

korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társasággal szemben a társaságnak az el-

lenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért. 

37. § (1) A zártkörűen működő részvénytársaság alapszabálya, illetve a korlátolt felelősségű 

társaság társasági szerződése az igazgatóság tagjai, illetve az ügyvezetők megválasztásának, 

visszahívásának, díjazása megállapításának jogát a felügyelőbizottságra ruházhatja át, továbbá 

egyes ügydöntő határozatok meghozatalát a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásához köt-

heti (ügydöntő felügyelőbizottság). Ez esetben az ügyvezetés körében ellátott funkciók tekin-

tetében a felügyelőbizottság tagjai is vezető tisztségviselőnek minősülnek. 

(2) Ha a felügyelőbizottság az (1) bekezdés szerinti jogkörében eljárva a határozat jóváha-

gyását megtagadta, a gazdasági társaság igazgatósága, illetve vezető tisztségviselője jogosult 

a társaság legfőbb szervének összehívására. Ez esetben a legfőbb szerv a felügyelőbizottság 

határozatát megváltoztathatja. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott ügydöntő határozatok meghozatalával a társaságnak 

okozott károkért a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottság tagjai a társaság irányában 

egyetemleges felelősséggel tartoznak a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint. 

38. § (1) Ha a gazdasági társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak lét-

száma éves átlagban a 200 főt meghaladja, a munkavállalók – az üzemi tanácsnak a társaság 

ügyvezetésével kötött eltérő megállapodása hiányában – jogosultak részt venni a gazdasági 

társaság működésének ellenőrzésében. Ebben az esetben a felügyelőbizottság tagjainak egy-

harmada a munkavállalók képviselőiből áll. Ha a tagok számának egyharmada tört számot 

eredményez, a felügyelőbizottság tagjainak számát a munkavállalókra kedvezőbb módon kell 

megállapítani. 

(2) Ha a nyilvánosan működő részvénytársaság az egységes irányítási rendszer szabályai 

szerint működik, a munkavállalókat a társaság ügyvezetése ellenőrzésében – az alapszabály-

ban foglaltak szerint – megillető jogok gyakorlásának módjáról az igazgatótanács és az üzemi 

tanács állapodik meg egymással. 

(3) Ha a gazdasági társaság olyan szervezetből jön létre átalakulással, amelynél a felügyelő-

bizottságban nem volt munkavállalói képviselet, de az (1) bekezdésben megjelölt feltételek 

fennállnak, a társasági szerződésben biztosítani kell, hogy a munkavállalók az átalakulás után 

a felügyelőbizottság működésében azonnal részt vehessenek. 

(4) A felügyelőbizottságban részt vevő munkavállalói küldött – az üzleti titok körén kívül – 

tájékoztatni köteles az üzemi tanácson keresztül a munkavállalók közösségét a felügyelő-

bizottság tevékenységéről. 

39. § (1) A munkavállalói képviselőket a felügyelőbizottságba az üzemi tanács jelöli a 

munkavállalók sorából, a gazdasági társaságnál működő szakszervezetek véleményének meg-

hallgatása után. 

(2) Az üzemi tanács által jelölt személyeket a gazdasági társaság legfőbb szerve köteles a 

jelölést követő első ülésén a felügyelőbizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelöltekkel 

szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn. Ebben az esetben újabb jelölést kell kérni. 

(3) A felügyelőbizottságban a munkavállalói küldötteket a többi taggal azonos jogok illetik 

meg, és azonos kötelezettségek terhelik. Ha a munkavállalói küldöttek véleménye a felügyelő-

bizottság többségi álláspontjától egyhangúlag eltér, a munkavállalók kisebbségi álláspontját a 

gazdasági társaság legfőbb szervének ülésén ismertetni kell. 
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(4) A munkavállalói küldöttet megilleti a Munka Törvénykönyve alapján az üzemi tanács 

tagját megillető munkajogi védelem. 

(5) A munkavállalói küldött munkaviszonyának megszűnése esetén felügyelőbizottsági tag-

sága is megszűnik. 

(6) A munkavállalói küldöttet a gazdasági társaság legfőbb szerve csak az üzemi tanács ja-

vaslatára hívhatja vissza, kivéve, ha az üzemi tanács a törvényben meghatározott kizáró ok 

ellenére a társasági szerződésben meghatározott határidőn belül nem tesz eleget visszahívási, 

illetve az új küldöttre vonatkozó javaslattételi kötelezettségének. 

41. § (5) Nem lehet könyvvizsgáló a gazdasági társaság alapítója, illetve tagja (részvénye-

se). Nem választható könyvvizsgálóvá a társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági 

tagja, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa, továbbá 

a társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak 

megszűnésétől számított három évig. 

43. § (1) A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a gazdasági társaság könyveibe 

betekinthet, a vezető tisztségviselőktől, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kér-

het, a társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja. 

(2) Ha a gazdasági társaságnál felügyelőbizottság működik, a bizottság kezdeményezheti a 

társasági könyvvizsgálónak a bizottság ülésén történő meghallgatását. A könyvvizsgáló is 

kérheti, hogy a felügyelőbizottság az általa javasolt ügyet tűzze napirendjére, illetve, hogy a 

felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehessen. 

(3) A gazdasági társaság könyvvizsgálója az (1)–(2) bekezdésben foglaltakkal összefüggő 

eljárása során sem alakíthat ki olyan szakmai együttműködést a társaság ügyvezetésével, 

amely a könyvvizsgálati feladatok pártatlan elvégzését veszélyeztetheti. 

(4) A könyvvizsgáló köteles a gazdasági társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot meg-

őrizni. 

44. § (1) A gazdasági társaság könyvvizsgálóját a társaság legfőbb szervének a társaság 

számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló az 

ülésen köteles részt venni. 

(2) Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a gazda-

sági társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a ve-

zető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelős-

ségét vonja maga után, köteles a gazdasági társaság legfőbb szervének összehívását kezdemé-

nyezni. Ha a legfőbb szerv ülésének összehívására nem kerül sor, illetve a jogszabályok által 

megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a társaság törvényességi fel-

ügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti. 

45. § (1) A gazdasági társaság bármely tagja (részvényese) kérheti a társaság szervei által 

hozott határozatok bírósági felülvizsgálatát arra hivatkozással, hogy a határozat e törvény 

vagy más jogszabály rendelkezéseibe, illetve a társasági szerződésbe ütközik. 

(2) A gazdasági társaság legfőbb szerve által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát – az 

(1) bekezdés szerinti jogsértésre hivatkozással – a társaság bármely vezető tisztségviselője, 

illetve a felügyelőbizottság bármely tagja is kezdeményezheti. 

46. § (1) Ha a felülvizsgálatot a gazdasági társaság vezető tisztségviselője kezdeményezi és 

a gazdasági társaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, aki a társaságot képviselhetné, a 

perben a társaságot a felügyelőbizottság által kijelölt felügyelőbizottsági tag képviseli. Ha a 

gazdasági társaságnak nincs felügyelőbizottsága, vagy a felügyelőbizottság valamennyi tagja 

felperesként perben áll, a bíróság a társaság képviseletére ügygondnokot rendel ki. 

49. § (5) Ha a gazdasági társaság legfőbb szerve elvetette azt az indítványt, hogy a társa-

ságnak a tagok, a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottsági tagok, illetve a társaság 
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választott könyvvizsgálója ellen támasztható követelése érvényesítésre kerüljön, továbbá, ha a 

társaság legfőbb szerve a szabályszerűen bejelentett ilyen indítvány tárgyában a határozatho-

zatalt mellőzte, a követelést a társaságnak a szavazatok legalább öt százalékával rendelkező 

tagjai (részvényesei) a legfőbb szerv ülésének napjától számított harminc napon belül – jog-

vesztés terhe mellett – a gazdasági társaság nevében keresettel maguk érvényesíthetik. 

60. § (1) Az elismert vállalatcsoport uralkodó tagja, illetve annak ügyvezetése – az uralmi 

szerződésben, illetve az 59. § szerinti esetben a társasági szerződésben (a továbbiakban 

együtt: uralmi szerződésben) meghatározottak szerint – az ellenőrzött társaság ügyvezetését 

utasíthatja, az ellenőrzött társaság működésére vonatkozó kötelező határozatot hozhat. Ez 

esetben az ellenőrzött társaság legfőbb szervének hatáskörét és működését illetően nem al-

kalmazhatók e törvénynek a taggyűlés (közgyűlés) kizárólagos hatáskörét megállapító rendel-

kezései, valamint az uralkodó tagnak a 20. § (7) bekezdés szerinti felelőssége nem állapítható 

meg, ha eljárása megfelelt az uralmi szerződésben foglaltaknak. 

(2) Ha az elismert vállalatcsoport uralmi szerződése előírja, a gazdasági társaság legfőbb 

szervét megillető hatáskörök közül – az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően – az ellenőr-

zött társaság vezető tisztségviselőinek, felügyelőbizottsági tagjainak kinevezésére, visszahívá-

sára és díjazásuk megállapítására az elismert vállalatcsoport uralkodó tagja jogosult. Az ural-

mi szerződés azt is előírhatja, hogy az ellenőrzött társaság cégvezetőjévé az uralkodó tag 

munkavállalója is kinevezhető, ebben az esetben a kinevezésről az uralkodó tag legfőbb szer-

ve határoz. 

(3) Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó uralkodó tag vezető tisztségviselője, felügyelőbi-

zottsági tagja az ellenőrzött társaságnál is vezető tisztségviselővé, felügyelőbizottsági taggá 

választható, a 25. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti hozzájárulást az elismert vállalatcso-

portként történt bejegyzéssel megadottnak kell tekinteni. 

71. § (1) A gazdasági társaság legfőbb szerve az átalakulásról – a társasági szerződés eltérő 

rendelkezése hiányában – két alkalommal határoz. A tagok a társasági szerződésben úgy is 

rendelkezhetnek, hogy ha a vezető tisztségviselők az átalakuláshoz szükséges okiratokat elő-

készítik, az átalakulási javaslat érdemi elbírálásáról a legfőbb szerv egy ülésen határoz. Ez 

utóbbi esetben erre az ülésre el kell készíteni az ülés napját legfeljebb hat hónappal megelőző, 

a vezető tisztségviselők által meghatározott időpontra – mint mérlegfordulónapra – vonatko-

zó, könyvvizsgáló által elfogadott vagyonmérleg-tervezeteket és vagyonleltár-tervezeteket. 

(2) Ha a legfőbb szerv az átalakulásról két alkalommal határoz, úgy első ízben a vezető 

tisztségviselőknek, – ha a társaságnál felügyelőbizottság működik – a felügyelőbizottság által 

véleményezett előterjesztése alapján azt állapítja meg, hogy a gazdasági társaság tagjai (rész-

vényesei) egyetértenek-e az átalakulás szándékával, dönt továbbá arról, hogy a gazdasági tár-

saság milyen társasági formába alakuljon át, és előzetesen felméri, hogy a társaság tagjai 

(részvényesei) közül ki kíván a jogutód gazdasági társaság tagjává (részvényesévé) válni. 

78. § (1) Az egyesülésben részt vevő gazdasági társaságok legfőbb szervei az egyesülésről – 

a társasági szerződések eltérő rendelkezése hiányában – két alkalommal határoznak. A 71. § 

(1) bekezdése megfelelően alkalmazandó. Az üléseket vagy az ülések valamelyikét az egye-

sülni kívánó gazdasági társaságok összevontan is megtarthatják, az egyes egyesülő társaságok 

döntéseit azonban ilyenkor is külön-külön kell meghozni. 

(2) Az egyesülésben részt vevő gazdasági társaságok legfőbb szervei első ízben a vezető 

tisztségviselőknek az érintett többi társaság vezető tisztségviselőivel történt előzetes egyezte-

tése alapján elkészített, és – ha a társaságnál felügyelőbizottság működik – a felügyelőbizott-

ság által véleményezett előterjesztése, valamint az egyesüléssel érintett másik (többi) gazda-

sági társaságról adott részletes tájékoztatás alapján – azt állapítják meg, hogy a társaság tagjai 

(részvényesei) egyetértenek-e az egyesülés szándékával és javasolt módjával, döntenek arról, 
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hogy a jogutód milyen társasági formában működjön, és előzetesen felmérik, hogy a társaság 

tagjai (részvényesei) közül ki kíván a jogutód tagjává (részvényesévé) válni. 

132. § (1) A tagot a társaságnak a 131. § (1) bekezdése szerint felosztható és a taggyűlés ál-

tal felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményé-

ből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből arányos 

hányad (osztalék) illeti meg. Osztalékra az a tag jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő tag-

gyűlés időpontjában a tagjegyzékben (150. §) szerepel, kivéve, ha a társasági szerződés ettől 

eltérő időpontot határoz meg. A társasági szerződés lehetőséget adhat arra, hogy a tagot meg-

illető osztalék nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként kerüljön teljesítésre. A tag az oszta-

lékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. 

(2) A taggyűlés az osztalékfizetésről az ügyvezetőnek – ha a társaságnál felügyelőbizottság 

működik, a felügyelőbizottság által jóváhagyott – javaslatára, a számviteli törvény szerinti 

beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat. 

141. § (1) A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. A taggyűlést legalább évente egyszer ösz-

sze kell hívni. 

(2) A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

k) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 

n) a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni köve-

telések érvényesítése; 

142. § (1) A taggyűlésen a tagot meghatalmazott személy is képviselheti. Nem lehet megha-

talmazott az ügyvezető, a cégvezető, a felügyelőbizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. A 

meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. 

146. § (3) Az ügyvezető a tagok által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet 

(határozatok könyve), amelyet – a társasági szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a társa-

ság székhelyén kell tartani. Az ügyvezetőnek a határozatokat azok meghozatala után haladék-

talanul be kell vezetnie a határozatok könyvébe. A társasági szerződés előírhatja, hogy a hatá-

rozatok könyvében a felügyelőbizottság határozatait is nyilván kell tartani. 

208. § (2) Szükség szerint tartalmazza az alapszabály: 

h) felügyelőbizottság választása esetén az első felügyelőbizottság tagjainak nevét (lakó-

helyét), valamint a tagok anyja nevét; 

213. § (1) A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. A könyvvizsgá-

ló nem lehet meghatalmazott. Az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában nem lehet meg-

hatalmazott az igazgatóság tagja, illetve a vezérigazgató (247. §), a cégvezető, a részvénytár-

saság vezető állású munkavállalója és a felügyelőbizottság tagja sem. 

215. § (1) A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatóság köteles min-

den részvényesnek a napirendi pont tárgyalásakor a szükséges felvilágosítást megadni. 

(2) Az igazgatóság a számviteli törvény szerinti beszámolónak és az igazgatóság, valamint 

a felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait a közgyűlést megelőzően legalább tizenöt 

nappal köteles a részvényesek tudomására hozni. 

220. § (3) A közgyűlés az osztalékfizetésről a számviteli törvény szerinti beszámoló elfoga-

dásával egyidejűleg, az igazgatóság javaslatára határozhat. Ha a részvénytársaságnál felügye-

lőbizottság működik, az igazgatóság javaslatát a felügyelőbizottságnak előzetesen jóvá kell 

hagynia. 

221. § (2) Az alapszabály felhatalmazhatja az igazgatóságot arra, hogy a felügyelőbizottság 

előzetes jóváhagyása mellett a közgyűlés helyett határozzon osztalékelőleg fizetéséről. 
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231. § (1) A közgyűlés a részvénytársaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összessé-

géből áll. 

(2) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

d) a 37. §-ban foglalt kivétellel az igazgatóság tagjainak, illetve a vezérigazgatónak (247. 

§), továbbá a felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahí-

vása, díjazásának megállapítása; 

244. § (1) A részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának az előterjesztése 

az igazgatóság feladata. 

(2) Az igazgatóság az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról az 

alapszabályban meghatározott gyakorisággal, de legalább évente egyszer a közgyűlés, három-

havonta a felügyelőbizottság részére jelentést készít. 

245. § (1) Az igazgatóság köteles nyolc napon belül – a felügyelőbizottság egyidejű értesí-

tése mellett – a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, ha tudo-

mására jut, hogy 

a) a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára 

csökkent, vagy 

b) saját tőkéje a 207. § (1) bekezdésében meghatározott összeg alá csökkent, vagy 

c) a részvénytársaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha 

vagyona tartozásait nem fedezi. 

259. § (1) A részvénytársaság alaptőkéjét alaptőkén felüli vagyonával vagy annak egy ré-

szével felemelheti, ha a számviteli törvény szerinti, az előző üzleti évre vonatkozó számviteli 

törvény szerinti beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege alapján a tőke-

emelés fedezete biztosított, és a részvénytársaság alaptőkéje a tőkeemelést követően sem ha-

ladja meg a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőke összegét. Az alaptőkén felüli 

vagyon fedezetének fennállását a számviteli törvény szerinti beszámoló vagy közbenső mér-

leg a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül igazolja. 

(2) Ha az alaptőke felemeléséről – a 252. §-ban foglaltak szerint – az igazgatóság határoz-

hat, az igazgatóság jogosult a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyását követően, a közbenső 

mérleg elfogadására. 

279. § (1) Részvénytársaságok egyesülése esetében az egyesülési szerződésben a 79. § (1) 

bekezdésében felsoroltakon kívül meg kell határozni 

a) az egyesülő részvénytársaságok részvényeinek cserearányát és a beolvadó részvénytársa-

ság részvényesei számára az alaptőkén felüli vagyon terhére juttatható kiegészítő készpénzfi-

zetés mértékét, amely nem lehet több, mint a részvényesek számára a vagyonhányaduk alap-

ján juttatott részvények névértékének tíz százaléka; 

b) az átvevő társaság részvényei átruházásának részletes szabályait; 

c) azt az időpontot, amelytől fogva a részvények az adózott eredményből való részesedésre 

jogosítanak; 

d) azokat a jogokat, amelyeket a jogutód társaság a különleges jogokkal felruházott részvé-

nyeseknek (így az alapítókat megillető előnyökkel, az elsőbbségi, dolgozói vagy kamatozó 

részvényfajtához fűződő jogokkal összefüggésben) vagy más értékpapír-tulajdonosoknak biz-

tosít, illetve az ezekkel kapcsolatos intézkedési javaslatokat; 

e) azokat az előnyöket, amelyeket az egyesülő részvénytársaságok az igazgatóságnak, a ve-

zető állású munkavállalóknak, illetve a felügyelőbizottság tagjainak nyújtanak. 

281. § (1) Részvénytársaság szétválása esetében a szétválási szerződésben a 83. § (4)–(5) 

bekezdésében felsoroltakon kívül meg kell határozni: 

a) a szétváló részvénytársaságok részvényeinek cserearányát és a részvényesek számára az 

alaptőkén felüli vagyon terhére juttatható kiegészítő készpénzfizetés mértékét, amely nem 
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lehet több, mint a részvényesek számára a vagyoni hányaduk alapján juttatott részvények név-

értékének tíz százaléka; 

b) azokat az előnyöket, amelyeket a szétváló részvénytársaságok az igazgatóságnak, a veze-

tő állású munkavállalóknak, illetve a felügyelőbizottság tagjainak nyújtanak. 

288. § (1) A nyilvánosan működő részvénytársaság – az értékpapírokra vonatkozó külön 

törvényben meghatározott feltételek szerint – nyilvános eljárással, részvényjegyzés útján ala-

pítható. 

(3) Az alapítási tervezetben ismertetni kell: 

e) szükség szerint az alapítókat megillető előnyöket, azaz a nem pénzbeli hozzájárulás szol-

gáltatásának, az igazgatóság, az első felügyelőbizottság tagjai, illetve az első könyvvizsgáló 

kijelölésének, valamint a túljegyzés elfogadásáról vagy visszautasításáról való döntés jogát; 

295. § (1) Az alapszabálynak tartalmaznia kell – az egységes irányítási rendszerű részvény-

társaság kivételével – az első felügyelőbizottság tagjainak nevét. 

298. § (4) A nyilvánosan működő részvénytársaságnál nem lehet a részvényes meghatalma-

zottja az igazgatóság tagja, a cégvezető, a részvénytársaság vezető állású munkavállalója, és a 

felügyelőbizottság tagja. 

302. § A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a 231. § (2) bekezdésében felsorolta-

kon kívül: 

c) az alapszabály rendelkezésétől függően kötelező vagy nem kötelező döntés a vezető 

tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint vezető állású munkavállalók hosszú távú 

díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, keretéről; 

304. § (1) A nyilvánosan működő részvénytársaság a számviteli törvény szerinti beszámo-

lónak és az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait, valamint 

a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati 

javaslatokat a részvénytársaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi ren-

delkezések szerint, a közgyűlést megelőzően legalább tizenöt nappal nyilvánosságra hozza. 

Az alapszabály rendelkezhet úgy is, hogy a részvénytársaság hirdetményeit a részvénytársa-

ság honlapján teszi közzé. 

308. § (1) A nyilvánosan működő részvénytársaságnál, ha az alapszabály úgy rendelkezik, 

igazgatóság és felügyelőbizottság helyett egységes irányítási rendszert megvalósító igazgató-

tanács működhet. Ebben az esetben az igazgatótanács látja el az igazgatóság és a felügyelő-

bizottság törvényben meghatározott feladatait. 

(2) A nyilvánosan működő részvénytársaság esetében nincs mód a 37. § szerinti ügydöntő 

felügyelőbizottság választására. 

309. § (2) Az igazgatótanács tagjai többségének – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – 

független személynek kell lennie, az alapszabály ennél magasabb arányt is megállapíthat. 

Függetlennek minősül az igazgatótanács tagja, ha részvénytársasággal az igazgatótanácsi tag-

ságán kívül más jogviszonyban nem áll. 

(3) Nem minősül függetlennek az igazgatótanács tagja különösen akkor, ha 

a) a részvénytársaság munkavállalója vagy volt munkavállalója, e jogviszonyának megszű-

nésétől számított öt évig; 

b) a részvénytársaság vagy vezető tisztségviselői számára és javára ellenérték fejében szak-

értői vagy más megbízási jogviszonyban tevékenységet folytat; 

c) a részvénytársaság olyan részvényese, aki közvetve vagy közvetlenül a leadható szavaza-

tok legalább harminc százalékát birtokolja vagy ilyen személynek közeli hozzátartozója [Ptk. 

685. § b) pont] vagy élettársa; 
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d) közeli hozzátartozója a részvénytársaság valamely – nem független – vezető tisztségvise-

lőjének vagy vezető állású munkavállalójának; 

e) a részvénytársaság eredményes működése esetén igazgatótanácsi tagsága alapján vagyoni 

juttatásra jogosult, vagy az igazgatótanácsi tagságért járó díjon kívül bármilyen javadalma-

zásban részesül a részvénytársaságtól, illetve a részvénytársasághoz kapcsolt vállalkozástól; 

f) a részvénytársaság nem független tagjával egy másik gazdasági társaságban olyan jogvi-

szonyban áll, amely alapján a nem független tagnak irányítási, ellenőrzési joga van; 

g) a részvénytársaság független könyvvizsgálója, vagy a könyvvizsgáló alkalmazottja vagy 

partnere e jogviszony megszűnésétől számított három évig; 

h) vezető tisztségviselő vagy vezető állású munkavállaló egy olyan gazdasági társaságban, 

amelynek független igazgatótanácsi tagja egyben a nyilvános részvénytársaság vezető tiszt-

ségviselője. 

(4) Nem kell az igazgatótanács tagjai többségének független személynek lennie, ha a nyil-

vánosan működő részvénytársaság elismert vállalatcsoporthoz tartozó ellenőrzött társaság. 

310. § Ha a részvénytársaságnál felügyelőbizottság működik, a 309. § (2)–(4) bekezdését – 

figyelemmel a 41. § (5) bekezdésére is – a felügyelőbizottságra kell alkalmazni. 

311. § (1) A nyilvánosan működő részvénytársaságoknál legalább háromtagú audit bizott-

ságot kell létrehozni, amelynek tagjait a közgyűlés az igazgatótanács, illetve ahol felügyelőbi-

zottság működik, a felügyelőbizottság független tagjai közül választja. 

(2) Az audit bizottság hatáskörébe tartozik: 

a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése; 

b) javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására; 

c) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, az alapszabály felhatalmazása 

alapján a részvénytársaság képviseletében a szerződés aláírása; 

d) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi előírások 

érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kap-

csolatos teendők ellátása, valamint – szükség esetén – az igazgatótanács vagy a felügyelő-

bizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel; 

e) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges in-

tézkedések megtételére; valamint 

f) az igazgatótanács, illetve a felügyelőbizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámo-

lási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében. 

312. § (1) Ha a részvénytársaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdén bevezetésre kerültek, 

az igazgatóság az éves rendes közgyűlésen a számviteli törvény szerinti beszámolóval együtt 

terjeszti a közgyűlés elé a felelős vállalatirányítási jelentést. 

(2) A jelentésben az igazgatóság összefoglalja a részvénytársaság által az előző üzleti évben 

követett felelős vállalatirányítási gyakorlatot és nyilatkozik arról, hogy milyen eltérésekkel 

alkalmazta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Vállalatirányítási Ajánlásait. A jelentést a rész-

vénytársaság honlapján közzé kell tenni. 

(3) A jelentés elfogadásáról a közgyűlés külön határoz. Ha a részvénytársaságnál felügyelő-

bizottság működik, a jelentés a felügyelőbizottság jóváhagyása nélkül nem terjeszthető a köz-

gyűlés elé. 

 


