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Ügyvezetés ellátása munkaviszonyban,  
személyes közreműködés, megbízás

T E

Egyre gyakrabban visszatérő kérdés az, hogy az 
ügyvezetés milyen jogviszonyban látható el, melyik 
esetben hogyan alakulnak a  fizetendő adó- és 
járulékterhek, keletkezik-e biztosítási jogviszony. Ezt 
a  kérdéskört boncolgatjuk most jelen hírlevelünkben 
bízva abban, hogy a jogszabályok erdejében bolyongva 
sikerül olvasóink kezébe egyértelmű útmutatást 
adnunk.

Amint azt mindannyian tudjuk, egy közkerese-
ti társasággal, betéti társasággal, korlátolt felelősségű 
társasággal tagsági jogviszonyban álló személy (tag) az 
ügyvezetést munkaviszonyban is elláthatja. Ezt nem 
tiltja semmilyen jogszabály sem.

Abban az esetben, ha az ügyvezető az ügyvezetés-
re vonatkozóan munkaviszonyt nem létesít, akkor az 
ügyvezetőt társadalombiztosítási szempontból társas 
vállalkozónak kell tekinteni a  társadalombiztosítás el-
látásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 
e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. tör-
vény (Tbj.) 4. § d) 5. pontja alapján.

A Ptk. előírásai értelmében egy gazdasági társaság 
ügyvezetését a vezető tisztségviselő – a társasággal kö-
tött megállapodásának megfelelően – munkaviszony-
ban vagy megbízási jogviszonyban láthatja el. Azzal 
mindenképpen tisztában kell lennünk, hogy a munka-
viszony létesítéséhez önmagában nem elegendő a  tár-
sasággal kötött ilyen megállapodás, annak létrejöttéhez 
szükséges az Mt. szerinti szabályos (írásba foglalt) mun-
kaszerződés is. Ettől függetlenül az én véleményem az, 
hogy egy ilyen Mt. szerinti munkaszerződés megköté-
se egyben a Ptk. szerinti megállapodásnak is megfelel. 

 Ebben az esetben ugyanannak a  személynek, ugyan-
azon gazdasági társaságnál egyidejűleg két biztosítással 
járó jogviszonya van (feltételezzük, hogy tag egyéb tevé-
kenységet nem folytat és nem nyugdíjas): társas vállal-
kozó és egyben munkaviszonyban ügyvezető. 

A hatályos Ptk. előírásai értelmében jelenleg 
 Magyarországon gazdasági társaság ügyvezetését mun-
kaviszonyban, társaság tagja által megbízásban (Tbj. 
szerinti társas vállalkozóként), illetőleg nem tag által 
megbízásban lehet ellátni. Vegyük sorra most ezen jog-
viszonyok esetén a főbb tudnivalókat: a bejelentési kö-
telezettség, jogszabályi háttér, díjazás (munkabér, meg-
bízási díj), munkaidő és Tb. szerinti közteherviselés 
tekintetében.

1. Ügyvezető munkaviszonyban
 

Abban az esetben, ha az ügyvezető munkaviszonyban 
látja el a feladatait, akkor az alábbiakra kell figyelemmel 
lenni:
 • Bejelentési kötelezettség: A munkaviszony a Tbj. 

előírásai alapján biztosítási jogviszonyt keletkeztet, 
melyet a  foglalkoztatás megkezdése előtt, illetve 
a foglalkoztatás megszűnésekor is be kell jelenteni 
az adóhatósághoz a ’T1041-es jelű nyomtatványon. 
Ugyanakkor a munkaviszony fennállása során be-
következő változásokat (pl. szünetelést, teljes mun-
kaidő helyett részmunkaidős foglalkoztatást, FEOR 
besorolás változást, stb.) szintén jelenteni kell 
’T1041-es nyomtatványon az Art.-ben meghatáro-
zott határidők betartásával. 
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 • Jogszabályi háttér: Munkaviszonyban ellátott 
ügyvezetés esetén elsődlegesen alkalmazandó jog-
szabályok a 2012. évi I.  törvény (Mt.), és az 1997. 
évi LXXX. törvény (Tbj).

 • Munkabér: Az általános szabályok értelmében tel-
jes munkaviszonyban történő foglalkoztatás ese-
tén a  munkabérnek el kell érnie legalább a  mini-
málbért, illetve ha a tevékenység szakképzettséget 
igényel, akkor a garantált bérminimumot. A NAV 
egy korábbi levelében azt a tájékoztatást adta, hogy 
nincs olyan jogszabály, amely a  vezetői tisztség-
viselést szakképzettséget igénylő tevékenységnek 
minősítené, de ebben a  tájékoztatásban nem fog-
lalt állást amellett, hogy elegendő lenne a minimál-
bér megfizetése teljes munkaidőben történő fog-
lalkoztatás esetén. Ez alapján a kialakult gyakorlat 
értelmében a  vezető tisztségviselői feladat ellátá-
sáért minimális jövedelemként egyes munkáltatók 
a 2017. évben 127.500,- Ft-ot, míg más munkálta-
tók 161.000,- Ft garantált bérminimumot fizetnek. 
Ismételten hangsúlyozom, hogy arra, hogy melyik 
megoldás a megfelelő, arra a NAV sem adott egy-
értelmű iránymutatást.

 • Munkaidő: Az  ügyvezető munkaviszonyban akár 
teljes, akár részmunkaidőben is dolgozhat. Ameny-
nyiben a tevékenysége például ellátható heti 10 órá-
ban, akkor részmunkaidős foglalkoztatás esetén az 
előző pontban kifejtettek szerinti minimál- illetve 
garantált bér arányos része is megállapítható mun-
kabérként.

 • Tb. szerinti közteherfizetés: Abban az esetben, 
ha az ügyvezető munkaviszonyban látja el a  fel-
adatait, akkor a munkabéréből levonásra kerülnek 
a következők:
 » 10% nyugdíjjárulék,
 » összesen 8,5% egészségbiztosítási- és munka-

erőpiaci járulék (a következő szerinti megosz-
tásban: 4% természetbeni egészségbiztosítási já-
rulék, 3% pénzbeli egészségbiztosítási járulék, és 
1,5% munkaerő-piaci járulék).

A munkáltató pedig a  számfejtett munkabér után 
megfizeti a 2017. január 1-től érvényes mérték sze-
rinti 22%-os mértékű SZOCHO adót, ugyanakkor 
abban az esetben, ha a  feltételek adottak, akkor 
a munkáltató munkaviszony esetén a  SZOCHO-hoz 
kapcsolódóan adókedvezménnyel élhet.

Ha saját jogú nyugdíjas munkaviszonyban ügyve-
zetést lát el, akkor munkabéréből csak akkor kell le-
vonni a  3% pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, ha 
nyugdíjának folyósítása szünetel. Emellett saját jogú 
nyugellátásban részesülő munkavállalótól soha nem 
kell levonni a 1,5% munkaerő-piaci járulékot. Továbbá 
figyelemmel kell lenni arra is, hogy 55 év feletti mun-
kavállaló esetén a  munkáltató SZOCHO adókedvez-
ményt érvényesíthet.

2.  tag által társas vállalkozói jogviszonyban ellá-
tott ügyvezetés (tbj. szerinti társas vállalkozó)
 

Megbízási jogviszonyban ellátott ügyvezetés időtar-
tama a  jogszabályi előírások értelmében maximum 
5 évre szólhat. Megbízási jogviszony esetén el kell kü-
löníteni, hogy az ügyvezetést a társaság tagja vagy nem 
tag látja el (ez utóbbit a 3. pontban fejtem ki). 
 • Bejelentési kötelezettség: Ha  a társaság tagja 

megbízásban csak ügyvezetői feladatokat lát el, ak-
kor a Tbj. 4. § d) 5. pontja alapján társas vállalko-
zónak minősül. Társas vállalkozási jogviszony az 
előzőek alapján biztosítási jogviszonyt hoz létre, 
melyet az adóhatósághoz a  ’T1041-es jelű nyom-
tatvány alkalmazásával be kell jelenteni. Természe-
tesen a változásokról és a jogviszony megszűnésről 
is az Art. által rögzített határidők betartásával ér-
tesíteni kell a  NAV-ot, a  ’T1041-es nyomtatvány 
benyújtásával.

 • Jogszabályi háttér: Megbízási jogviszonyban álló 
ügyvezető esetén a  2013. évi V.  törvényben (Ptk.) 
rögzítettek mellett az 1997. évi LXXX. törvényt 
(Tbj.) előírásaira egyaránt figyelemmel kell lennünk.

 • Díjazás: Megbízás keretében ellátott ügyvezetés 
esetén – szemben a munkaviszonnyal – nincs kö-
telezően fizetendő minimális díjazás. A megbízási 
díj mértékében a felek maguk állapodnak meg, így 
az ellátható akár ingyen is. de! 

 • Közteherfizetés: Társas vállalkozás esetén a járu-
lék- és SZOCHO-adófizetési kötelezettség az aláb-
biak szerint áll fenn:
 » 10% nyugdíjjárulék, melynek alapja havonta leg-

alább a minimálbér/garantált bér
 » 8,5% egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci já-

rulék, melynek alapja havonta legalább a mini-
málbér/garantált bér 150%-a (másfélszerese)

 » 22% SZOCHO adó, amelynek minimális alapja 
legalább a  minimálbér/garantált bér 112,5%-a. 
Ne felejtsük el, hogy megváltozott munkaképes-
ségű tag esetén a kifizető SZOCHO adókedvez-
ménnyel élhet.

Ezeket, a Tbj. szerinti közterheket abban az eset-
ben is meg kell fizetni, ha az ügyvezető a vezető 
tisztségviselői feladatokat ingyen látja el. 

Ha a  nyugellátásban részesülő ügyvezető társas 
vállalkozóként látja el feladatát, akkor a  Tbj. előírásai 
értelmében kiegészítő tevékenységet folytatónak mi-
nősül. A  kiegészítő tevékenységet folytató személy 
azonban nem biztosított. Ebben az esetben a kiegészí-
tő tevékenységet folytató vállalkozó után a vállalkozás 
2017-ben havi 7.110,- Ft egészségügyi szolgáltatási já-
rulékot, a kiegészítő tevékenységet folytató társas vál-
lalkozó pedig – ha „vesz fel” jövedelmet, akkor – 10% 
nyugdíjjárulékot fizet.
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3. nem tag által megbízásban ellátott ügyvezetés

Nem tag által megbízásban ellátott ügyvezetés esetén 
a következők betartására kell figyelnünk: 

 • Bejelentési kötelezettség: Ha  az ügyvezető nem 
tagja a  társas vállalkozásnak, akkor megbízásban 
ellátott vezetői tisztségviselés esetén akkor jön lét-
re biztosítási jogviszony, ha járulékalapot képező 
megbízási díj eléri a  minimálbér 30%-át, illetőleg 
naptári napokra annak harmincad részét. Bizto-
sítási jogviszony fennállása esetén, a  jogviszonyt 
(illetve abban bekövetkező változásokat, annak 
megszűnését) az Art-ben rögzített bejelentési ha-
táridők betartásával az adóhatósághoz be kell je-
lenteni ’T1041-es nyomtatványon.

 • Jogszabályi háttér: Ebben az esetben is az elsőd-
legesen alkalmazandó jogszabály a 2013. évi V. tör-
vény (Ptk.), valamint Tbj. szerinti elbírálás és köz-
terhek tekintetében az 1997. évi LXXX. törvény 
(Tbj) előírásai.

 • Díjazás: Megbízás keretében ellátott ügyveze-
tésnél ez esetben sincs minimálisan fizetendő díj. 
 Ebben a változatban is igaz az, hogy a megbízási díj 
mértékében a felek állapodnak meg, így az ellátható 
akár ingyen is.

 • Tbj. szerinti közteherfizetés: Az ügyvezető tevé-
kenységért járó díjazás – személyi jövedelemadó 
előleg számításánál figyelembe vett összeg – alap-
ján kell megfizetni a következőképpen:
 » 10% nyugdíjjárulékot,
 » összesen 7% egészségbiztosítási járulékot (mely-

ből 4% természetbeni és 3% pénzbeli egészség-
biztosítási járulék),

 » a megbízó pedig a személyi jövedelemadó előleg 
számításánál figyelembe vett összeg után 22% 
SZOCHO adót fizet.

A munkaviszonynál már leírtakhoz hasonlóan a sa-
ját jogú nyugdíjas ügyvezető esetén – ha nem tag-
ként megbízásban látja el az ügyvezetést – a  3% 
pénzbeli egészségbiztosítási járulékot itt is csak ak-
kor kell levonni, ha nyugdíjának folyósítása szünetel.

Abban az esetben, ha a  megbízási szerződés 
alapján személyesen munkát végző ügyvezető já-
rulékalapot képező megbízási díja nem éri el a mi-
nimálbér 30%-át, illetőleg naptári napokra annak 
harmincad részét, akkor biztosítási jogviszony nem 
jön létre. Ekkor nem kell tőle a fentiek szerinti járu-
lékokat levonni, azonban – az ingyenes megbízást 
kivéve – a 2017. január 1-től érvényes mérték sze-
rinti 22% SZOCHO adót utána meg kell fizetni.

Térjünk vissza kicsit a  cikk elején rögzített azon 
gondolathoz, amelyben a  következőket fogalmaztam 
meg: „Ebben az esetben ugyanannak a  személynek, 
ugyanazon gazdasági társaságnál egyidejűleg két biz-
tosítással járó jogviszonya van (feltételezzük, hogy tag 
egyéb tevékenységet nem folytat és nem nyugdíjas): tár-
sas vállalkozó és egyben munkaviszonyban ügyvezető.”

Ebben az esetben a két biztosítással járó jogviszony 
úgy tevődik össze, hogy a  tulajdonos az ügyvezetést 
munkaviszonyban látja el, és mellette személyes köz-
reműködést is végez. Ilyen eset az is, amikor 8 órás 
munkaszerződéssel látja el az ügyvezető a feladatait (itt 
megfizeti a  Tbj. szerinti, legalább heti 36 órás foglal-
koztatás utáni adó- és járulékterheket) és emellett még 
személyes közreműködést is végez. Ha  a személyes 

a fentiekben leírtakat táblázatos formában összegezve tehát:

Jogviszony létre jött a biztosítási  
jogviszony?

a biztosítottnak a tbj. szerinti 
(10+4+3+1,5)% mértékű járulékot  

meg kell fizetnie?

adott előfeltételek esetén  
érvényesíthető a szociális  

hozzájárulási adókedvezmény?

Munkaviszonyban 
ellátott  

ügyvezetés 

igen igen, kivéve nyugdíjas munkavállalót 
(1,5% munkaerőpiaci járulékot soha nem 
vonunk, a 3% pénzbeli egészségbiztosítási 

járulékot pedig csak akkor vonjuk,  
ha a nyugdíj folyósítása szünetel)

igen 

Tag által társas 
vállalkozói jogvi-
szonyban ellátott 

ügyvezetés 

igen, kivéve a kiegészítő 
tevékenységet folytató

 

igen, a következők figyelembe vételével: 
a minimálbér/garantált bér után 10%, 

valamint 150%-os alap után 8,5%.
kiegészítő tevékenység esetén  
7.110,- Ft + kivét esetén 10%

SZOCHO alap 112,5%,  
kedvezmény csak a megváltozott 
munkaképességű személyes után 

érvényesíthető 

Nem tag által 
megbízásban 

ellátott  
ügyvezetés 

megbízásban akkor jön  
létre a biztosítási jog-

viszony, ha járulékalapot 
képező megbízási díj eléri  

a minimálbér 30%-át,  
illetve naptári napokra  

annak harmincad részét

biztosítási jogviszony esetén: 
személyi jövedelemadó előleg számításánál 
figyelembe vett összeg alapján 10% nyugdíj-

járulék és 7% egészségbiztosítási járulék
kiegészítő tevékenységet folytató 

(saját jogú nyugdíjas esetén): 
3% pénzbeli egészségbiztosítási járulék, de 

csak akkor, ha a nyugdíj folyósítása szünetel
ha nem jön létre biztosítási jogviszony: 

nem kell vonni a járulékot

nem
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közreműködésére tekintettel további összegeket nem 
vesz ki, akkor nincs további adó- és járulékfizetési köte-
lezettsége. Abban az esetben azonban, ha a személyes 
közreműködésért további díjazásban részesül, akkor 
ezen összeg után további adó- és járulékfizetési köte-
lezettsége keletkezik, azonban a  2. pontban rögzített, 
Tbj. szerinti jogszabályi minimumokat már nem kell 
figyelembe venni, hiszen a mellette lévő 8 órás munka-
viszonyában azokat már maga után rendezte.

A fenti gondolatot tovább gördítve, tegyük fel, hogy 
ha valakinek van egy részmunkaidős munkaviszonya, 
és emellett úgy dönt (hiszen bárki bármikor dönthet 
úgy), hogy saját vállalkozást (pl. Kft-t) alapít, amelyben 
tag és ügyvezető is, akkor egyértelműen jobban jár, ha 
az ügyvezetői pozíciót 4 órás munkaviszonyban látja el, 
így jelentős járulékokat takaríthat meg. Ugyanis ebben 
az esetben a két munkaviszony munkaideje összeszá-
mítható, és így együtt már meghaladja a heti 36 órát. 
Ebben az esetben már mellékállású társas vállalkozóról 
beszélünk, és csak ha személyes közreműködési díjban 
részesül, akkor kell az adott hónapban a társas vállalko-
zói jogviszonyára tekintettel a Tbj. szerinti közterheket 
megfizetnie (a 2. pontban rögzített kötelező korlátok fi-
gyelembe vétele nélkül).

Az azonban már egy teljesen másik eset, mely sze-
rint nincs másik munkaviszonya, csak a  társas vállal-
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kozásban az ügyvezetői tisztsége. Ebben az esetben 
járulékfizetési szempontból a  legkedvezőbb megoldás 
a munkaviszonyban 8 órában ellátott ügyvezetés lehet. 
Azonban akár az is megoldás lehet, hogy a 4 órás ügy-
vezetői munkaszerződése mellett tagi jogviszonyos-
ként személyes közreműködést is végez, ezesetben ne 
feledkezzünk meg a  további járulékfizetési kötelezett-
ségekről, melyek mértéke azonos a 2. pontban leírtak-
kal, hiszen a Tbj. nem tesz különbséget teljes munka-
idős és részmunkaidős társas vállalkozó között.

Amit célszerű megtenni egy későbbi esetleges adó-
hatósági ellenőrzés esetére, illetőleg saját magunk ér-
dekében, hogy ha van egy másik részmunkaidős jog-
viszonyunk, arról az érintett év(ek)ben szerezzünk be 
igazolást és az elvülési időn belül őrizzük meg, továbbá 
a másik jogviszonyban bekövetkezett változásról – leg-
főképpen a  megszűnést – haladéktalanul tájékoztassa 
a könyvelőjét, hogy az ügyvezető biztosítási jogviszo-
nya megfelelő módon legyen kezelve, és a járulékterhek 
megállapítása szintén az aktuális biztosítási jogviszo-
nyához rendelve kerüljön megállapításra.

Bízom benne, hogy a fenti összefoglalóval segítsé-
get tudtam nyújtani minden kedves olvasónak.  ◙

Kovács Andrea
okl. adószakértő


