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I. A DOKTORI ÉRTEKEZÉS KITŰZÖTT CÉLJA 
  

  
Az európai integráció története elsősorban és vitathatatlanul a gazdasági integráció 
sikertörténete. Van azonban ennek a sikertörténetnek egy olyan fejezete, amely valójában 50 
éve ugyan ott tart, mint a kezdetekben a Római Szerződés aláírásakor. Ez nevezetesen a 
gazdasági társaságokat megillető, elsődleges letelepedési jog közvetlen gyakorlásának a 
problémája. 
Az Európai Unió alapja az Európai Gazdasági Közösséggel megteremtett egységes belső 
piac, melynek 4 alappillére van: az áruk, a tőke, a szolgáltatások és a személyek szabad, 
akadálymentes mozgása. Ez utóbbi alanyai lehetnek a természetes személyek és a 
vállalkozások, így – természetszerűleg - a társas vállalkozások is. A szabad mozgás egyik 
részjogosítványa pedig a letelepedési jog. 
A társas vállalkozások vonatkozásában azonban a letelepedési jog gyakorlása nem 
egyértelmű. Esetükben beszélhetünk elsődleges és másodlagos letelepedési jog jogról. 
Jelenleg a közösségi jog, de méginkább a tagállami jog, csak a másodlagos letelepedési jog 
gyakorlását teszi lehetővé. Az elsődleges letelepedés joga csak rögzített alapjog, mely 
jogosítvány tényleges gyakorlásának lehetősége azonban nem megoldott.  
Dolgozatomban arra teszek kísérletet, hogy bebizonyítsam, hogy igenis van megoldás, 
adottak a jogi keretek és feltételek arra, hogy a gazdasági társaságok is élhessenek 
ugyanazzal a jogosítvánnyal, mint a természetes személyek, és ezek lehetőségek –
figyelemmel a közösségi jog fejlődési tendenciáira – csakis a Közösség által teremthetőek 
meg.  
Ennek megfelelően a következő téziseket állítom föl dolgozatomban, melyekre a kutatásai 
során a választ kerestem:  
  
1.) Igen, létezik Közösségi szintű megoldás a Közösség tagállamaiban bejegyzett 
gazdasági társaságok közvetlen, elsődleges letelepedési jogának, vagyis a társaságok 
bejegyzett székhelyének határokon át történő mozgása gyakorlásának biztosítására. 
2.) Ez a Közösségi szintű megoldás lehet magánjogi, lehet közjogi, illetve – adott esetben 
- lehet mindkettő egyszerre. 
3.) Ezen a Közösségi szintű megoldás megvalósításához megvannak, illetve meg 
lennének az eszközök és a módszerek a jelenlegi közösségi jogrendben is.  
  
A tézisekhez igazodva, így először a „Közösségi szint” igazolását kellett megvizsgálnom, 
hogy a jelenlegi európai jog alapján miért kizárólag a Közösségi szintű beavatkozás az 
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egyetlen és kizárólagos megoldás. Ennek során azt tanulmányoztam, hogy a vonatkozó 
európai jogi irodalomban milyen irányzatok vannak, ezek milyen érveket képviselnek, 
valamint azt kutattam, hogy a Közösségi szintű beavatkozás helyetti más megoldás(ok) 
milyen veszélyeket és hátrányokat eredményezhet, melyek ezáltal elkerülhetőek lennének. 
A magánjogi eszközök kidolgozásával először a jelenlegi megoldások, vagyis az ún. sui
generis európai társasági formák feldolgozását és értékelését kellett elvégeznem. 
Megvizsgálásra került, hogy vajon ezek a társasági formák mennyire váltották be a hozzájuk 
fűzött reményeket, mennyire tudták kezelni az alapproblémát.  
A magánjog oldalán az általam javasolt megoldás az összehasonlító jogi elemzés módszerén 
alapul. Itt az amerikai mintát vettem kiinduló pontnak, nevezetesen a Model Business 
Corporation Act-et, annak az értekezés tárgyához illeszkedő teljes szabályozási logikáját és 
rendszerét, illetve annak egyes jogintézményeit. Ezek után meg kellett találnom azokat a 
közös szabályokat, melyek adott esetben könnyedén adoptálhatók a közösségi jogba.  
A közjogi megoldás lehetősége eddig még nem merült fel sem a vonatkozó jogirodalomban, 
sem pedig a tételes jogban. Így ez csak, mint teoretikus megoldás kerülhetett szóba. Kiinduló 
alapja egy új, általam a közösségi jogba bevezetni és meghonosítani kívánt jogi fogalom: az 
európai jogi személyiség. Ennek megfelelően a közjogi megoldást szükségképpen két 
oldalról kellett megvizsgálni: egyrészt intézményi oldalról, másrészt jogi oldalról. A jogi és 
az intézményi eszközök egymást feltételező eszközök, és csakis együttesen értelmezhetőek. 
Komplexitásuk nem bontható meg, önállóan – legalábbis ezen dolgozat keretei között – nem 
értelmezhetőek.  
Az intézményi oldalon azt kellett megvizsgálnom, hogy az új, közjogi alapon létrejövő 
intézmény közigazgatási vagy bírói szervezet legyen-e? A jogi oldal megalapozásához két 
dolgot kellett koherenciában hozni: az anyagi jogi eszközöket és az eljárásjogi eszközöket. 
Az anyagi jogi eszközök kidolgozásával célom annak bizonyítása volt, hogy definiálható az a 
társasági forma, amelyet a közjogi alapon kialakítani kívánt intézményi eszköz nyilvántart. 
Az eljárási eszközök kidolgozása pedig azt célt szolgálja, hogy bemutassam annak 
lehetőségét, hogy a létrehozni kívánt intézmény, az anyagi jog által meghatározott társasági 
formát, milyen szabályok szerint regisztrálja, illetve tartja nyílván és ez hogy illeszthető a 
„Közösségi szinthez”. Ehhez támaszkodtam a jogi informatikai kutatási eredményeire is, 
melynek segítségével bemutatok egy lehetséges, az Európai Unió által is támogatott e-
Regisztrációs modellt.   
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II. A DOKTORI ÉRTEKEZÉS KUTATÁSI MÓDSZERTANA 
  
  

A doktori tézisek bizonyításának alapjául választott kutatási módszertani eszközeim 
kétirányúak: a dokumentum-elemző módszer, valamint a jog-összehasonlító és jogi analógia 
módszer. Kutatásom ugyanakkor érintette a dolgozat tárgya szempontjából releváns 
határterületeket is, úgymint az adózás, a közgazdaság és a jogi informatika vonatkozó és 
alkalmazható kutatási eredményeit.  
Lévén magam is gyakorló jogász vagyok, a kutatási módszerek alkalmazásának alapja a 
pragmatizmus, a megoldáskeresés. Mivel a problémát is erről az oldalról közelítem meg, 
olyan adekvát válaszok és megoldások megfogalmazására teszek kísérletet, melyek az 
elméleti kidolgozottságon túl a mindennapi gyakorlatban is kiállnák a próbát. Ennek 
megfelelően a bizonyításra felhasznált és feldolgozott kutatási anyagban, valamint a 
szakirodalomban a súlypont szükségszerűen a tételes jog, illetve a Közösség 
munkadokumentumai felé tolódik el, és természetesen helyet kap a vonatkozó európai 
ítélkezési gyakorlat bemutatása is.  
A magánjogi résznél a nemzetközi jogi összehasonlító módszert alkalmaztam (amerikai 
minta adoptálása), és a közjogi bizonyítás egyik résznél kapott helyet és szerepet a jogi 
analógia (Európai Alapítvány Statútuma). A közjogi megoldási javaslatoknál tovább léptem 
és kutatási, valamint elemzési határaimat kitoltam a jogon túlra és támaszkodtam az ezen a 
területen eddig elért jogi informatikai eredményekre is (BRITE-projekt). 
A kutatási anyag feldolgozása során a társasági jogi dogmatikai módszert, valamint a leíró-
kritikai módszert alkalmaztam. 
Dolgozatommal kapcsolatban a kutatást 2008. augusztus 31-vel zártam, de figyelemmel arra, 
hogy a Cartesio Bt. ügyében az ítélet 2008. december 16-án született meg, így a kutatást, 
csakis ezen ítélet vonatkozásában, 2009. március 31-ével zártam, megvárva azt, hogy az 
ítélet a Hivatalos Lapban megjeleljen. 
Az értekezés megírásához több mint 150 magyar és idegen nyelvű könyvet, tanulmányt és 
egyéb más dokumentumot használtam föl. Az értekezés közjogi megoldási részénél csak 
elenyésző részben támaszkodhattam a vonatkozó szakirodalomra, lévén magának a 
megoldási javaslatnak az újdonsága csak a konkrét jogszabályi elemzést tette lehetővé. 
A dolgozatban irodalomként, illetve forrásként megjelölt idegen nyelvű (angol) 
dokumentumok mindegyike saját fordítás. 
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III. A DOKTORI ÉRTEKEZTÉS TUDOMÁNYOS EREDMÉNYÉNEK 
ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS AZOK GYAKORLATI HASZNOSÍTHATÓSÁGA 

  
  
A doktori értekezésem tudományos eredményei, mint az értekezésben megfogalmazott 
kiinduló problémára adott megoldási javaslataim a következők: 
A Közösség jogalkotási irányának kettősnek kell lennie: 
1.) Amennyiben a Közösség a magánjog területén kíván jogi aktust létrehozni 
a.) az ún. sui generis európai társasági formák szabályozásának módosítására, méghozzá 
továbbfejlesztésére van szükség. Ennek megfelelően alapvetően fontos az ERt. és ESz. 
esetében a származékos létesítési módok közül az egyesülés és az átalakulás indokolatlan és 
merev társasági-forma megkötésének az eltörölése, és az EZT-hez hasonló rugalmasságú 
szabályokat kell megállapítaniuk a közösségi jogalkotóknak. Továbbá mindenféleképpen 
indokolt lenne az EGE szabályozásának részleges újragondolása is, amelynek keretében csak 
kisebb technikai módosításra gondolok, így például a felesleges és mindenféleképpen törölni 
szükséges, a magánszemély alapítók esetében a kötött szakmai tevékenység 
meghatározásának szabályait. 
b, az USA társasági jogából (MBCA) adoptálni szükséges a következő jogintézményeket: 
- a gazdasági társaságok honosítása intézménynek bevezetése a közösségi, illetve közvetve a 
tagállami társasági jogba, 
- a fióktelep szabályozás átalakítása, oly módon, hogy vezessük be amerikai mintára az üzleti 
tevékenység fogalmát a közösségi jogba és válasszuk el ettől a fióktelep létesítést és igazítsuk 
ehhez a fióktelep létesítés szabályait, csökkentve ezzel a felesleges bürokráciát és növelve a 
tagállami társas vállalkozások versenyképességét, 
- a szabad formaválasztást pedig – szintén amerikai mintára - valóban tegyük szabaddá a már 
működő tagállami gazdasági társaságok számára, úgy, hogy az átalakulás lehetőségét, mint 
anyagi jogi intézményt, nyissuk meg valamennyi európai tagállam, valamennyi társasági 
formája számára. 
  
2.) Amennyiben a Közösség a közjog területén kíván lépni a megoldás érdekében: 
a, létre kell hoznia egy olyan közösségi hatóságot (ügynökséget), amely mint Európai 
Cégregisztrációs Hatóság végezheti az európai jogi személyiség regisztrációját, vezetheti a 
cégnyilvántartásukat, és természetesen elláthat hatósági feladatokat is ezen a területen, 
amennyiben a Közösség a létrehozásáról szóló jogszabályban így rendelkezik. Csak ezzel az 
intézménnyel biztosítható egy Közösségi szintű, nemzetek feletti, összeurópai hatáskörű 
működés, amely megadná a már oly régen várt „európai állampolgárságot” a társas 
vállalkozások számára. 
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b, a fenti Hatóság megteremtésével egyidejűleg meg kell alkotni annak eljárási szabályit is, 
és így nem kerülhető meg a letelepedési jog gyakorlásának, vagyis az egyik tagállamból a 
másik tagállamba történő székhelyáthelyezésnek a szabályozása sem. Erre kiváló minta és 
kiindulási alap lehetne a jelenleg a jogalkotási folyamatból kivont ún. 14. sz. irányelv-
tervezet szabályrendszere, és ugyancsak kiváló módszertani háttere lehetne az igencsak 
előrehaladott állapotban lévő BRITE-projekt. Véleményem szerint az eljárásnak feltétlenül 
az interneten alapuló, elektronikus (cég)eljárásnak kell lennie, tehát minden kétséget 
kizáróan egy „eU-regisztrációt” kell megalkotni. Az ECRF felmérése szerint ezt 2011-re 
valamennyi tagállam abszolválni tudja, így ez nem tűnhet légből kapott utópiának. 
  
Ezek a kutatási eredmények kiválóan hasznosíthatóak mind az elméleti képzés és oktatás 
területén, mind pedig közvetlenül a gyakorlatban is, hiszen az Európai Uniónak kezdetétől 
napjainkban is meglévő alapjogi problémájára ad megoldásokat. Ugyanakkor a kutatási 
eredmények előre vihetik, más, a joghoz, illetve ezen belül az értekezésben meghatározott 
kérdéskörhöz akár közvetlenül, akár pedig közvetetten kapcsolódó tudományágakat is. 
Gondolok itt elsősorban a közgazdaságtan, a számvitel és a jogi informatika területeire, 
melyekre mindenféleképpen hatással lehetnek EZEK a tudományos eredmények, elősegítve 
azt, hogy ezen tudományágakban beinduljanak olyan további kutatások, amelyeknek az 
alapjául szolgálhatnak az értekezésben kidolgozott megoldások. 
2011-ben Magyarország tölti be az Európai Unió soros elnöki tisztét, így a Magyar 
Köztársaság Kormánya vállalhatná és akár képviselhetné is a kutatási eredményeket az 
elnökségi ciklusban, így a társas vállalkozásokat is megillető elsődleges, közvetlen 
letelepedési jog gyakorlásának megoldása egy kiváló elnökségi (rész)program is lehetne.  
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IV. AZ ÉRTEKEZÉS TÉMAKÖRÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ PUBLIKÁCIÓK 
JEGYZÉKE 

  
  
  
  
A) Publikációk: 
  
Magyar nyelven: 
  
Miskolci Egyetem,ÁJK, Deák Ferenc Doktori Iskola gondozásában: 
- Az Európai Közösségek Ügynökségei (Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi 
Tanulmányai, 2005.; 6/2; 51. old) 
- Az európai jogi személyiség megteremtésének hypotézise (Doktoranduszok Fóruma, 2004. 
nov. 09.; 209. old.) 
- Gazdasági társaságok jogképességének problémái és megoldási javaslatok az Európai Unió 
jogalkotásában (Doktoranduszok Fóruma, 2003. nov. 06.; 250. old.) 
  
Web-publikációk (Jogi Fórum – Első Magyar Jogi Portál publikációs rovatában; 
www.jogiforum.hu/publikációk/146; 162 )  
- Az Európai Unió önálló államiságának jegyeit alátámasztó tények az Alkotmányos 
Szerződés tervezetében (tanulmány) 
- Európai Alkotmány – Európai Közigazgatás (tanulmány) 
  
Egyéb: 
- A társasági mobilitás szabályozása a sui generis európai társasági formáknál (Konferencia 
kiadvány a MTA Sz-Sz-B. Megyei Tud. Testület gondozásában; szerkesztés alatt, 2006.) 
- A társasági jog változásainak főbb irányai az európai jogalkotásban (Konferencia kiadvány 
a MTA Sz-Sz-B. Megyei Tud. Test., Állam- és Jogtudományi Szekciója gondozásában; 
szerkesztés alatt, 2006.) 
- Az európai jogi személyiség megteremtésének hypotézise (Konferencia Kiadvány a MTA 
Sz-Sz-B. Megyei Tudományos Testület gondozásában, 2006.; III. rész, 55.old; ISBN-13: 
978-963-8048-32-5) 
  
Idegen nyelven: 
  
- A hypothesis of creating a europen legal person – European Business Law Review (2006) 
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- A Miskolci Egyetem által, 2005. augusztus 14-20. között megrendezett 5. Nemzetközi 
Ph.D. konferencia, Jogi Szekciójában megtartott előadás megjelent a konferencia 
kiadványban, „A hypothesis of creating a europen legal person” címmel (ME. Innovációs és 
Műszaki Transzfer Központ kiadásában, 2005. 97.old.) 
  
C, Konferenciák: 
  
Magyar nyelven: 
  
- Magyar Tudományos Akadémia Sz-Sz-B. Megyei Tudományos Testülete, a Magyar 
Professzorok Világtanácsának közreműködésével megtartott XV. Közgyűléssel egybekötött 
tudományos ülése, 2006. szeptember 22- 2006. szeptember 23. között megtartott 
konferencia, IX. szekció (Állam-és Jogtudomány) 
Előadás címe: A társasági mobilitás szabályozása a sui generis európai társasági formáknál 
- Magyar Tudományos Akadémia Sz-Sz-B. Megyei Tudományos Testülete, Állam-és 
Jogtudományi szekciója által 2006. május 26-án rendezett „Az európai jog fejlődési 
tendenciái a jogalkotásban és a jogalkalmazásban” című konferencia 

Előadás címe: A társasági jog változásainak főbb irányai az európai jogalkotásban 

- A Miskolci Egyetem által, a Tudomány Napja alkalmából 2005. november 9-én szervezett 
konferenciája 

Előadás címe: A Tanács és a Parlament 14-es számú irányelvtervezet az egyik országból a 
másikba történő társasági székhelyáthelyezésről , az alkalmazandó jog megváltoztatásával, 
- Magyar Tudományos Akadémia Sz-Sz-B. Megyei Tudományos Testülete, a Magyar 
Professzorok Világtanácsának közreműködésével megtartott XIV. Közgyűléssel egybekötött 
tudományos ülése, 2005. szeptember 30- 2005. október 01. között megtartott konferencia, 
XI. szekció (Állam-és Jogtudomány) 
Előadás címe: Az európai jogi személyiség megteremtésének hypotézise 

- A PRIMOM Sz-Sz-B. Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány által, 2005. június 21-én 
megtartott konferenciája.  
Előadás címe: Általános tájékoztató az Európai Uniós forrásalapokról 
- A PRIMOM Sz-Sz-B. Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány által, 2004. február 25-én 
megtartott konferenciája.  
Előadás címe: „Aki halad, el nem marad”avagy Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról 
- Kortárs Ifjúsági és Kulturális Egyesület szervezésében 2003. november 01- én megtartott 
konferencia. 
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Előadás címe:  „Mienk a jelen „ címmel, Az Európai Unió történeti előzményei és 
kialakulása 

  
Idegen nyelven: 
  
- A Miskolci Egyetem által, 2005. augusztus 15-21. között megrendezett V. Nemzetközi 
Ph.D. konferencia, Jogi Szekció. 
Előadás címe: A hypothesis of creating a europen legal person 
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