
A megkeresésében foglaltakra az alábbi választ adjuk. 

Jogszabályi háttér. 

Az  Üttv. 68. § (1) bekezdése alapján a kamarai jogtanácsos - kapcsolt vállalkozások kivételével - 

legfeljebb két nem természetes személy jogalannyal állhat ügyvédi tevékenység folytatására irányuló 

munkaviszonyban. 

Ugyanezen jogszabályhely (2) bekezdése alapján a kamarai jogtanácsos munkáltatóját, munkáltatója 

kapcsolt vállalkozását, a munkáltatójával irányítási vagy fenntartói viszonyban álló, valamint a 66. § 

(3) és (3a) bekezdésében meghatározott szervet, általános vagy külön meghatalmazással képviseli.  

 

A kapcsolt vállalkozás alatt az Üttv. 2. § (2) bekezdés ab) pontja alapján a jogszabály a társasági 

adóról és az osztalékadóról   szóló 1996. évi LXXXI. törvényben meghatározott kapcsolt vállalkozást 

érti.  

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4.§ 23. pontja alapján a 

kapcsolt vállalkozás: 

• az adózó és az a személy, amelyben az adózó - a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő 

alkalmazásával - közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik, 

• az adózó és az a személy, amely az adózóban - a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő 

alkalmazásával - közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik, 

• az adózó és más személy, ha harmadik személy - a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő 

alkalmazásával - közvetlenül vagy közvetve mindkettőjükben többségi befolyással 

rendelkezik azzal, hogy azokat a közeli hozzátartozókat, akik az adózóban és a más 

személyben többségi befolyással rendelkeznek, harmadik személynek kell tekinteni, 

• a külföldi vállalkozó és belföldi telephelye, valamint a külföldi vállalkozó telephelyei, továbbá 

a külföldi vállalkozó belföldi telephelye és az a személy, amely a külföldi vállalkozóval - 

közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik  

• az adózó és külföldi telephelye, továbbá az adózó külföldi telephelye és az a személy, amely 

az adózóval - közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik 

• az adózó és más személy, ha köztük az ügyvezetés egyezőségére tekintettel az üzleti és 

pénzügyi politikára vonatkozó döntő befolyásgyakorlás valósul meg, 

Ez alapján lehetséges, hogy két munkáltatója legyen a jogtanácsosnak. A tárgyi ügyben a jelenlegi 

munkáltató mellett vizsgálni kell azt, hogy a másik munkáltató két, felvételre kerülő jogi személy 

esetében (amelyeknek a jelzett cégek a kapcsolt vállalkozásai a cégcsoportban) mely személy 

feleltethető meg az Üttv. és a Tao tv. kapcsolt vállalkozás közvetlenül vagy közvetve többségi 

befolyással rendelkező vezető tagjának. Azt a társaságot kell megjelölni második munkáltatóként, és 

akkor lehetőség van a megjelölt társaságok, mint kapcsolt vállalkozások képviseletére. Amennyiben ez 
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egy önkormányzat, úgy vizsgálnia kell az új munkáltatónak azt, hogy milyen formában tudja 

foglalkoztatni a jogtanácsost az irányadó közszférára vonatkozó ágazati munkajogi szabályok alapján, 

azonban ennek vizsgálata álláspontunk szerint nem a kamara jogköre és felelőssége.  

  


