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Szanowni Państwo, 

 
przekazujemy w Państwa ręce ostatni w tym roku 

numer Newslettera Węgry. W 2012 roku zespół 

naszej Kancelarii przygotował dla Państwa 

zestawienie najważniejszych zmian w prawie, 

które łącznie objęło ok. 50 polskich i węgierskich 

ustaw, stanowiąc ponad 100 stron maszynopisu. 

 

Regularnie przedstawialiśmy Państwu prace 

legislacyjne oraz warte uwagi wyroki lub 

postanowienia Sądu Najwyższego, Trybunału 

Sprawiedliwości UE, czy Naczelnego Sądu 

Administracyjnego.  

 

W najnowszym Newsletterze Węgry piszemy o 

zamówieniu na nowoczesne pociągi dla MÁV 
Zrt., nowej ustawie o gospodarowaniu odpadami, 
obowiązku zmian rejestrowych ciążącym na 
węgierskich spółkach oraz e- sądzie.  
 
Dziękujemy za docierające do nas głosy 

zainteresowania informatorem prawnym. W 

Nowym Roku życzymy Państwu wszelkiej 

pomyślności zawodowej i osobistej. 
 

Z poważaniem, 

 

Izabela Kisłow-Bisztrai  dr. Gábor Bisztrai 

Radca prawny (PL)              Adwokat (HU) 

 

 

 
Zamówienie na nowoczesne pociągi dla MÁV Zrt. 

 

21 listopada b.r. węgierski przewoźnik kolejowy 

spółka MÁV-START Zrt. wraz ze spółką GYSEV Zrt. 

ogłosiła przetarg na dostawę szybkich pociągów 

elektrycznych.  

Zamówienie będzie obejmowalo 42 pociągi dla 

spółki MÁV-START oraz 6 pociągów dla spółki GYSEV 

spełniających następujące kryteria: maksymalna osiągana 

prędkość 160 km/ godz., min. 200 miejsc siedzących. Pociągi 

powinny być przyjazne dla środowiska oraz posiadać 

ułatwienia dla osób niepełnosprawnych. Cześć z 

zamawianych pociągów to niskopodłogowe pociągi 

regionalne.  

Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w 

przetargu powinni złożyć swoją ofertę do dn. 3 stycznia 

2013 r. Ostateczny termin na dostawę maszyn to 30 

września 2015 r. Przy rozpatrywaniu ofert najważniejszym 

kryterium ocennym będzie cena, a w dalszej kolejności 

rownież zużycie energii, liczba miejsc siedzących oraz 

wielkość powierzchni niskopodłogowej. Zamówienie będzie 

dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego.  

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w 

przetargu, prosimy o kontakt z naszą Kancelarią. Udzielamy 

dodatkowych informacji dotyczących szczegółowych 

warunków zamówienia oraz służymy pomocą przy 

składaniu wniosków.  
 

 
Izabela Kisłow-Bisztrai 
Radca prawny (PL) 

 
tel.: +48 608 780 923 
tel.: +36 702 034 904 
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email:  iza.kislow@gazeta.pl 
 
dr. Bisztrai Gábor 
Adwokat (HU) 
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email: gabor.bisztrai@bisztrai.com 
 
Bisztrai Ugyvédi Iroda 
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Obowiązek zmian rejestrowych wobec węgierskich spółek 

 

Przypominamy Państwu o nowelizacji ustawy o 

postępowaniu sądowym w sprawach spółek oraz o 

postępowaniu upadłościowym, która z dniem 1 marca 2012 

r. wprowadziła liczne obowiązki dla węgierskich spółek. 

Do 1 lutego 2013 r. należy złożyć do sądu 

rejestrowego dokumenty potwierdzające prawo do 

korzystania z nieruchomości służącej jako siedziba, oddział i 

zakład spółki. Dokumenty te składa się w trybie wniosku o 

zarejestrowanie zmian danych spółki, nawet, jeżeli inne 

zmiany w spółce nie nastąpiły.   

Do 1 lutego 2013 r. należy również ustanowić 

pełnomocnika do doręczeń, jeżeli wśród podmiotów 

ujawnionych w rejestrze spółki (wspólników lub 

akcjonariuszy, członków zarządu) znajduje się osoba 

fizyczna niemająca miejsca zamieszkania na Węgrzech lub 

zagraniczna osoba prawna / spółka, nieposiadająca 

osobowości prawnej, która nie posiada jeszcze takiego 

pełnomocnika. W powyzszych przypadkach należy 

ustanowić na Wegrzech pełnomocnika do doręczeń oraz 

złożyć wniosek o zarejestrowanie tej zmiany w rejestrze 

spółek.     

W myśl marcowej nowelizacji obowiązkowo należy 

zgłosić do sądu rejestrowego dane osobowe wspólników/ 

akcjonariuszy oraz osób zajmujących kierownicze 

stanowiska w spółce (numer identyfikacji podatkowej, data 

urodzenia). Zgłoszenie powinno nastąpić również 

najpóźniej do 1 lutego 2013 r. 

Ze względu na wyżej wymienione obowiązki 

zgłoszeniowe konieczna może okazać się modyfikacja samej 

umowy spółki. Marcowa nowelizacja ustawy o spółkach 

handlowych ustala bowiem szerszy od dotychczasowego 

katalog danych osobowych, które powinny być zawarte w 

akcie założycielskim spółki. Do takich danych należą: imię i 

nazwisko rodowe wspólnika będącego osobą fizyczną, data 

i miejsce urodzenia, imię i nazwisko rodowe matki.  

Powyżej omówione zmiany danych można zgłosić 

do sądu rejestrowego bezpłatnie (bez opłaty skarbowej) o ile 

wniosek nie będzie dotyczył także innych zmian.  

Zwracamy Państwa uwagę, że ustawa o 

postępowaniu sądowym w sprawach spółek oraz o 

postępowaniu upadłościowym wprowadza także 

obowiązek zmiany nazw spółek, które nie odróżniają się w 

sposób jednoznaczny od nazw urzędów państwowych i 

organów administracji publicznej, w brzmieniu oficjalnym 

lub potocznym. Zmiana nazw takich spółek powinna 

nastąpić do 1 lutego 2013 r.  

 

E- sąd 

 

Krajowy Urząd Sądowy (KUS) poinformował, iż od 

1 stycznia 2013r. będzie stopniowo wprowadzany na 

Węgrzech elektroniczny system komunikacji z sądami. 

Pozwy oraz inne pisma i wnioski będzie można składać 

do sądu przez internet z takim samym skutkiem, jak drogą 

tradycyjną. Jednoczesnie jednak utrzymana zostanie 

możliwość załatwiania spraw drogą tradycyjną i składania 

dokumentów w formie papierowej.  

Nowe rozwiązania mają sprzyjać skuteczniejszemu 

funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości. Informatyzacja 

ma w założeniu zmniejszyć administracyjne obciążenia 

sądów i przyśpieszyć orzekanie. Elektroniczny system 

komunikacji z petentami ułatwi dostęp do sądów, dzięki 

umożliwieniu składania pism również poza godzinami 

pracy biur podawczych, bez konieczności osobistego 

stawiennictwa czy wychodzenia na pocztę.    

Przedsięwzięcie jest realizowane z budżetu 

państwa oraz ze środków unijnych. Projekt pt. 

„Elektronizacja obsługi petenta w niektórych 

postępowaniach sądowych”, na który przeznaczono 400 

milionów forintów, stanowi część Programu Operacyjnego 

Elektroniczna Administracja Publiczna. 

Petenci będą mieli możliwość kontaktowania się z 

sądem za pomocą oficjalnego portalu, obsługiwanego przez 

KUS. Na stronie internetowej dostępne będą formularze 

pism i wniosków, które - po wypełnieniu – będzie można 

złożyć bezpośrednio do sądu. Stosowanie gotowych, 

zgodnych z wymogami formalnymi formularzy, ma 

zmniejszyć liczbę pism błędnie wypełnionych lub 

niekompletnych, co do których sąd zarządza uzupełnienie 

braków.  

Nowy elektroniczny system będzie również 

korzystny z punktu widzenia sądów i ułatwi komunikację z 

petentami. Nowe rozwiazania mają usprawnić doręczanie 

zainteresowanym wezwań, powiadomień, decyzji oraz 

innych pism.  
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Nowa ustawa o gospodarowaniu odpadami 

 

Przepisy unijne zobligowały Węgry do przyjęcia 

nowej ustawy o gospodarowaniu odpadami. Ustawa ta oraz 

przepisy wykonawcze wejdą w życie 1 stycznia 2013 r. 

Najważniejszym założeniem przyświecającym nowej 

regulacji jest stworzenie warunków do przetwarzania i 

produkcji z odpadów (recycling), tym samym wspomaganie 

rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska.    

Nowa ustawa przewiduje, że do 2020 roku 

przetwarzanie szklanych, metalowych, plastikowych i 

papierowych odpadów pochodzących z gospodarstw 

domowych należy zwiększyć do 50%. Recycling odpadów 

budowlanych i pochodzących z rozbiórki, 

niekwalifikujacych się jako materiały niebezpieczne oraz 

innych materiałów powinien być zwiększony do 70%.     

Nowa ustawa wprowadza opłatę od składowania 

odpadów, która będzie obowiązywała już od 2013 r. Opłata 

ta będzie obciążała przedsiębiorstwa prowadzące 

wysypiska śmieci w wysokości uzależnionej od rodzaju i 

ilości składowanych odpadów. Wysokość opłaty będzie 

wzrastała corocznie do 2016 r. Wpływy z tytułu opłaty od 

składowania odpadów będą przeznaczone przez węgierskie 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na zadania związane z 

gospodarką odpadami. 

Natomiast przepisy ustawy dotyczące odpadów w 

gospodarstwach domowych wejdą w życie dopiero w 2015r. 

Ich celem będzie ograniczenie ilości odpadów 

wytwarzanych w gospodarstwach domowych oraz 

umożliwienie ich jak najszerszego przetwarzania. Nowe 

ramy prawne stworzone dla działań w tym zakresie mają 

przyczynić się do zmniejszenia ilości odpadów 

składowanych na wysypiskach śmieci. Ustawa przewiduje 

ponadto zakaz wwozu na teren Węgier odpadów z 

gospodarstw domowych i odpadów niebezpiecznych 

przeznaczonych do unieszkodliwienia, a także pozostałości 

po spalaniu odpadów o takim charakterze.   

 

**** 

 

 

 

grudzień, 2012 roku 

Zespół Kancelarii Adwokackiej Bisztrai 

 

Celem niniejszego Newslettera jest jedynie naświetlenie zmian w 

prawie węgierskim. Pomimo najściślej praktycznego nastawienia 

teksty w nim zawarte nie są opiniami prawnymi, które mogłyby 

być wykorzystane wprost i bez dodatkowej weryfikacji stanu 

faktycznego. Mogą Państwo korzystać z niniejszych publikacji do 

własnego użytku pod warunkiem zachowania informacji o autorze 

oraz źródle jej pochodzenia. W razie jakichkolwiek szczegółowych 

pytań lub jeżeli chcą Państwo podzielić się z nami swoimi 

uwagami prosimy o bezpośredni kontakt z naszymi prawnikami.

 


