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A Bíróság C-210/06. sz. ügyben hozott ítélete  

Cartesio Oktató és Szolgáltató Bt. 

A TAGÁLLAM MEGAKADÁLYOZHATJA A BELSŐ JOGA SZERINT LÉTREJÖTT 
TÁRSASÁGOT ABBAN, HOGY SZÉKHELYÉT MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZZE 

ÁT 

A letelepedés szabadsága azonban lehetővé teszi a társaság számára, hogy székhelyét egy másik 
tagállamba helyezze át oly módon, hogy a másik tagállam joga szerinti társasággá alakul át 

anélkül, hogy az átalakulás során szükség volna a társaság megszűnésére vagy 
végelszámolására, amennyiben a fogadó tagállam joga ezt megengedi. 

A Cartesio a magyar jog szerint létrejött társaság, amelynek székhelye Baján (Magyarország) 
található. A társaság tevékenységi körébe tartozik többek között a humán kutatás, fejlesztés; 
titkári, fordítói tevékenység; oktatás, képzés. 

2005. november 11-én a Cartesio változásbejegyzési kérelmet terjesztett elő, amelyben kérte, 
hogy a Bács-Kiskun Megyei Bíróság mint Cégbíróság a társaság székhelyének Gallaratéba 
(Olaszország) való áthelyezése következtében módosítsa a cégnyilvántartásban a társaság 
székhelyére vonatkozó bejegyzést. 

A Cégbíróság elutasította e kérelmet, azzal indokolva döntését, hogy a magyar jog nem teszi 
lehetővé a Magyarországon alapított társaság székhelyének külföldre történő áthelyezését úgy, 
hogy e társaság személyes joga továbbra is a magyar jog maradjon. A Cégbíróság szerint az 
ilyen áthelyezéshez először a társaságnak meg kell szűnnie, majd újra kell alakulnia annak a 
tagállamnak a joga szerint, amelynek területére új székhelyét kívánja telepíteni. 

A Cartesio e határozattal szemben fellebbezett a Szegedi Ítélőtáblához, amely azzal a kérdéssel 
fordult a Bírósághoz, hogy összeegyeztethető-e a közösségi joggal a magyar jog azon 
rendelkezése, amely megakadályozza a magyar társaságot abban, hogy székhelyét úgy helyezze 
át másik tagállamba, hogy eközben megtartja a magyar jog szerinti társasági minőségét. 

A Bíróság rámutat, hogy egységes közösségi jogi szabályozás hiányában a tagállam 
meghatározhatja, hogy milyen kapcsolat szükséges ahhoz, hogy a társaságot a nemzeti joga 
alapján létrejöttnek lehessen tekinteni, és ennek alapján a társaságot megillesse-e a letelepedési 
jog, valamint azt is, hogy milyen kapcsolat szükséges e minőség későbbi fenntartásához. 



E lehetőség magában foglalja azt is, hogy e tagállam ne engedje meg a nemzeti joga hatálya alá 
tartozó társaságnak, hogy megtartsa e minőségét akkor, ha más tagállamban kíván 
újraszerveződni a székhelyének a másik tagállamba történő áthelyezésével, megszakítva ezzel a 
létrehozás szerinti tagállam nemzeti jogában előírt kapcsolatot. 

A Bíróság tehát kimondja, hogy a közösségi jog jelen állapotában a letelepedés szabadságával 
nem összeegyeztethetetlen, hogy a tagállam megakadályozza a belső joga szerint létrejött 
társaságot abban, hogy székhelyét úgy helyezze át másik tagállamba, hogy eközben 
megtartja az előbbi tagállam joga szerinti társasági minőségét. 

Mindazonáltal a székhely áthelyezésének ezt az esetét meg kell különböztetni attól az esettől, 
amikor az egyik tagállamban létrejött társaság a személyes jog megváltoztatásával helyezi át 
székhelyét a másik tagállamba, mivel a társaság azon tagállam joga szerinti társasági formába 
alakul át, amelybe a székhelyét áthelyezi. A letelepedés szabadsága ugyanis lehetővé teszi a 
társaság számára az ilyen módon történő átalakulást anélkül, hogy szükség volna a 
társaság megszűnésére és végelszámolásra az első tagállamban, feltéve, hogy a fogadó 
tagállam joga megengedi az ilyen átalakulást, és kivéve azt az esetet, amikor e szabadság 
korlátozását nyomós közérdek indokolja. 

Az előzetes döntéshozatali eljáráshoz kapcsolódó kérdésekre vonatkozóan a Bíróság kimondja, 
megengedhető, hogy a tagállamokban a nemzeti bíróságoknak az előzetes döntéshozatal iránti 
kérelem Bíróság elé terjesztésére vonatkozó határozatával szemben a nemzeti jogban előírt 
rendes jogorvoslattal lehessen élni. A jelen esetben az előzetes döntéshozatalra utaló végzéssel 
szembeni fellebbezésre vonatkozó nemzeti szabályokat az jellemzi, hogy az alapügy egésze 
továbbra is a kérdést előterjesztő bíróság előtt marad folyamatban, és a fellebbezés kizárólag az 
előzetes döntéshozatalra utaló végzést érinti. Ilyen nemzeti szabályok fennállása esetén a 
kérdést előterjesztő bíróság feladata, hogy levonja a következtetéseket az előzetes 
döntéshozatalra utaló határozattal szembeni fellebbezés alapján hozott határozatból. 

Ebből következik, hogy a Bíróságnak a kiszámíthatóság és a jogbiztonság érdekében is tartania 
kell magát az előzetes döntéshozatalra utaló végzéshez, amelynek mindaddig ki kell fejtenie 
joghatásait, amíg azt az előterjesztő bíróság vissza nem vonja vagy meg nem változtatja, mivel 
kizárólag e bíróság határozhat a visszavonásról vagy megváltoztatásról. 

Következésképpen a Bíróság előtti előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésére 
vonatkozó, minden nemzeti bíróság számára biztosított hatáskört kérdőjelezné meg az 
olyan szabályok alkalmazása, amelyek lehetővé teszik a fellebbviteli bíróság számára, hogy az 
előzetes döntéshozatal iránti kérelem visszavonására és a felfüggesztett nemzeti eljárás 
folytatására utasítsa az alacsonyabb szintű bíróságot. 

 

 



A sajtó részére készített nem hivatalos kiadvány, amely nem köti a Bíróságot. 

Elérhető nyelvek: ES CS DE EN FR IT HU NL PL PT RO SK 

Az ítélet teljes szövege megtalálható a Bíróság honlapján. 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=HU&Submit=rechercher&numaff=C-210/06  

Az ítéletek szövege általában a kihirdetés napján közép-európai idő szerinti 12 órától 
megtekinthető. 

További tájékoztatásért forduljon dr. Lehóczki Balázshoz.  
Tel: (00352) 4303 5499 Fax: (00352) 4303 2028 

Az ítélethirdetésen készített felvételek az Európai Bizottság Sajtó és Tájékoztatási 
Főigazgatósága által működtetett EbS "Europe by Satellite”-on érhetők el. 
L-2920 Luxembourg, Tel: (00352) 4301 35177 Fax: (00352) 4301 35249 

vagy B-1049 Bruxelles, Tel: (0032) 2 2964106 Fax: (0032) 2 2965956 
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