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(kivonatos közlés) 

 

90. A köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszony 

 

204. § (1) Köztulajdonban álló munkáltató a közalapítvány, valamint az a gazdasági társaság, 

amelyben az állam, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, 

térségi fejlesztési tanács, költségvetési szerv vagy közalapítvány külön-külön vagy együttesen 

számítva többségi befolyással rendelkezik. 

(2) Többségi befolyás az a kapcsolat, amelynek alapján a befolyással rendelkező jogi személyben a 

szavazatok több mint ötven százalékával - közvetlenül vagy a jogi személyben szavazati joggal 

rendelkező más jogi személy (köztes vállalkozás) szavazati jogán keresztül - rendelkezik. A 

közvetett módon való rendelkezés meghatározása során a jogi személyben szavazati joggal 

rendelkező más jogi személyt (köztes vállalkozást) megillető szavazati hányadot meg kell szorozni 

a befolyással rendelkezőnek a köztes vállalkozásban, illetve vállalkozásokban fennálló szavazati 

hányadával. Ha a köztes vállalkozásban fennálló szavazatok aránya az ötven százalékot 

meghaladja, akkor azt egy egészként kell figyelembe venni. Amennyiben a befolyással rendelkező 

több közvetett tulajdonnal is rendelkezik az adott jogi személyben a nem többségi közvetett 

befolyás mértéke nem adódik hozzá a másik nem többségi közvetett befolyás mértékéhez. 

205. § (1) Kollektív szerződés vagy a felek megállapodása 

a) a felmondási idő 69. § (1)-(2) bekezdésében és (4)-(5) bekezdésében, valamint 

b) a végkielégítés 77. §-ban 

meghatározott szabályaitól nem térhet el. *  

(2) A köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszonyban 

a) a 69. § (3) bekezdése nem alkalmazható, *  

b) a 86. § (3) bekezdésétől nem lehet eltérni. 

(3) A köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszonyban az általános teljes napi 

munkaidőnél rövidebb teljes napi munkaidő - az egészségi ártalom vagy veszély kizárása 

érdekében történő megállapítást kivéve - nem írható elő. 

206. § A XIX-XXI. fejezet rendelkezéseitől eltérni nem lehet. 

207. § (1) A tulajdonosi jogokat gyakorló jogosult meghatározni azokat a munkaköröket, 

amelyekben csak a 208. § (2) bekezdésében foglaltak alkalmazásával köthető munkaszerződés. 
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(2) A 208. §-ban foglaltak alapján vezető állású munkavállaló számára teljesítménykövetelményt, 

valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért vagy egyéb juttatást a tulajdonosi jogokat gyakorló 

állapíthat meg. 

(3) Versenytilalmi megállapodást a 208. §-ban foglaltak szerinti vezető állású munkavállalóval a 

tulajdonosi jogokat gyakorló hozzájárulásával, legfeljebb egyéves tartamra lehet megkötni. A 

tulajdonosi jogokat gyakorló meghatározhatja azt a munkakört, amelyre vonatkozóan 

versenytilalmi megállapodás köthető és további feltételeket írhat elő. 

(4) A versenytilalmi megállapodás szerinti ellenérték a megállapodás tartamára nem haladhatja 

meg az azonos időszakra járó távolléti díj ötven százalékát. 

(5) A tulajdonosi jogokat gyakorló az (1)-(4) bekezdésben meghatározott jog gyakorlására - 

törvény eltérő rendelkezése hiányában - más személyt (szervet, testületet) is feljogosíthat. 

 


